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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία Δήμος Λέσβου 
Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 21, Α’ όροφος 
Πόλη Μυτιλήνη 
Ταχυδρομικός κωδικός 81132 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός NUTS EL 411 
Τηλέφωνο 22510 55637 
Φαξ 22510 27090 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  gregkyrs@gmail.com 
Αρμόδιος για πληροφορίες Γρηγόριος Κυριάκης 
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.mytilene.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι δήμος (μη κεντρική Α.Α.) και ανήκει στην γενική κυβέρνηση. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

           β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr 
 γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις παραπάνω διευθύνσεις και το Τμήμα Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Λέσβου, τηλέφωνο 2251055637. 
 
1.2 Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
 

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, για το σύνολο του διαγωνισμού, δηλαδή για την ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου, όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ασφάλισης, για διάρκεια σύμβασης ενός έτους, είναι 
εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00). Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018, στους παρακάτω Κ.Α.Ε.: 10.6253 (ΑΑΥ 142), 20.6253 (ΑΑΥ 143), 30.6252 (ΑΑΥ 
141), 30.6253 (ΑΑΥ 144), 35.6253 (ΑΑΥ 145) και 70.6253 (ΑΑΥ 146). 
 
1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Λέσβου με συγκεκριμένες καλύψεις, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας. 
Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι, αφενός, η πρόληψη για την αντιμετώπιση θεμάτων, τα οποία 
αφορούν στη χρήση, στη λειτουργία και στην κίνηση όλων των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων και 
των μηχανημάτων έργου του δημοτικού στόλου, αφετέρου, η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων, των 
μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων έργου, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς επίσης, η 
διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα του Δήμου και η 
δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης οποιουδήποτε τυχόν σχετικού προβλήματος παρουσιαστεί. 
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Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα κυκλοφορούντα και υπάρχοντα οχήματα, 
μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου, αλλά και όσα ταξινομηθούν ή/και τεθούν σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος διαγωνισμού και ισχύος της σύμβασης, με τις ίδιες 
προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και τα προσφερόμενα ασφάλιστρα, κατά κατηγορία οχήματος. 
Οι ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία οχημάτων, η εκτιμώμενη εμπορική αξία έκαστου 
ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια ορίζονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 66514110-0 «υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ενιαίο τμήμα, δηλαδή για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών 
καλύψεων του διαγωνισμού, διότι οι ζητούμενες υπηρεσίες έχουν απόλυτη συνάφεια, ανεξάρτητα από το 
είδος, την παλαιότητα και την κατηγορία των υπό ασφάλιση οχημάτων, αφενός και αφετέρου με τον 
τρόπο αυτό τηρείται κατεξοχήν η αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων και η αρχή της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 18, παρ.1 του 
Ν.4412/2016). 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €100.000,00 απαλλασσόμενου του ΦΠΑ. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 
Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης. Η 
ενδεικτική αξία της σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες ασφαλιζόμενων 
οχημάτων και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από: 
 

 το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (ΦΕΚ Α’ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …» 

 το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

 το άρθρο 4 του π.δ.118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) 

 το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ.11389/1993 (ΦΕΚ Β’ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

 το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
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 το π.δ.28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

 το π.δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 την υπ’ αριθμό 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 την υπ’ αριθμό 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω 

 το Ν.3557/2007 (ΦΕΚ Α’ 100/14-5-2007) «τροποποίηση του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ Α’ 110) με το οποίο 
κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 (ΦΕΚ Α’ 331) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» 

 την υπ’ αριθμό 14/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου 

 την υπ’ αριθμό 169/2018 απόφαση Δ.Σ. Λέσβου για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας ασφάλισης 

 την υπ’ αριθμό 35/2018 απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των σχετικών 
πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 

 την υπ’ αριθμό 107/2018 απόφαση Ο.Ε. για την συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων 

 την υπ’ αριθμό 432/2018 απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της 
διακήρυξης. 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00 μ.μ. 
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., μετά από κανονική 
προθεσμία παραλαβής προσφορών τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης - προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 121, 
παρ.1α του Ν.4412/2016. 
 
1.6 Δημοσιότητα 
 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr/, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 59992. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν.4412/2016, ως εξής: σε δύο (2) ημερήσιες του Νομού Λέσβου εφημερίδες και σε μια (1) 
εβδομαδιαία του Νομού Λέσβου εφημερίδα. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του 
άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η παρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) http://www.mytilene.gr/. 
 

Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 
 β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές πληροφορίες 
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
 α) η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματα: «Α - Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης», «Β - Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων», «Γ - Υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς», «Δ - Σχέδιο σύμβασης», «Ε - Περίληψη διακήρυξης» και «ΣΤ - Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 
 β) η υπ’ αριθμό 14/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, 
 γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Η παρούσα διακήρυξη, μαζί με τα παραρτήματα αυτής, καθώς και η υπ’ αριθμό 14/2018 μελέτη της 
υπηρεσίας, διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
2.1.3 Παροχή διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών και 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα, ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188). 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα, που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα, η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού, που αφορά 
αλλοδαπή επιχείρηση, με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα Apostile, σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961. 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. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη -
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ΙΙ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
 α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και 
 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
 1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της ενδεικτικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.6, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-1-2008 σ.42), 
 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25-6-1997 σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31-7-2003 σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48), 
 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-6-2002 σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25-11-2005 σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), 
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 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-4-2011 σ.1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η, κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2  Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   
 β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
ή/και 
 γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός σύμφωνα με την προηγούμενη 
παρ.2.2.3.2 θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό, που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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2.2.3.4  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,  
 β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
 γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας, 
 η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
 θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη ٭
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των ٭٭
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου 2.2.3.4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.2.3.6  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ’ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.8 και 9 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
2.2.3.8  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
2.2.4.1  να είναι ασφαλιστικές εταιρίες ή κοινοπραξίες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016, όπως ισχύει, 
2.2.4.2  να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυμία του επιμελητηρίου, 
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν οι φορείς και το ειδικό επάγγελμά τους, αναφορικά με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 
2.2.4.3  να διαθέτουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ότι κατέχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας 
και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016, 
2.2.4.4 να διαθέτουν βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου υπουργείου, ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης των αλλοδαπών διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, 
2.2.4.5 να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Ν.4364/2016 «περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως», συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στο περιθώριο 
φερεγγυότητας, το εγγυητικό κεφάλαιο και τα τεχνικά αποθέματα της ασφαλιστικής εταιρίας, 
2.2.4.6 να λειτουργούν χωρίς οιονδήποτε νομικό περιορισμό επιβαλλόμενο από την αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή, ως προς τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας τους, 
2.2.4.7 να δηλώνουν τους αντασφαλιστές με τους οποίους συνεργάζονται στον κλάδο των οχημάτων 
(συμβατικούς ή προαιρετικούς). 
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές 
καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Κ3-4814 ΦΕΚ 860/11-06-2004 ή με μεταγενέστερες 
αποφάσεις που την αντικατέστησαν και όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, υπογεγραμμένες από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών. 
Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα ή έδρα στην Ελλάδα, θα συμπληρώνουν τις 
καταστάσεις αυτές θεωρημένες από τους ορκωτούς λογιστές τους. 
Από τις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να προκύπτει ότι η καθαρή θέση της εταιρίας, κατά μέσο όρο, είναι 
ίση ή μεγαλύτερη των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι, σαν καθαρή θέση λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το «Οφειλόμενο». 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών, η ανωτέρω προϋπόθεση (καθαρή 
θέση κατά μέσο όρο ίση ή μεγαλύτερη των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ για τα τρία τελευταία έτη) θα 
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ερευνάται για εκείνο το μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών, που συμμετέχει με το μεγαλύτερο 
ποσοστό στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια ευθύνης ασφαλιστή). 

 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας, τουλάχιστον 
μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχου αντικειμένου και οικονομικού ύψους με την παρούσα 
διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οικονομικού ύψους όχι μικρότερου από το 60% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσης. 
Επίσης, δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας 3ετίας. 
 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.7.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 & 2.2.6 της παρούσης, έκαστος οικονομικός φορέας προσκομίζει, κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, ως δικαιολογητικά συμμετοχής: 
Α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016, συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ της παρούσας, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr  
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη σε αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή άλλοι φορείς, όπου έκαστος οικονομικός φορέας δηλώνει 
ρητά ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 1. είναι ασφαλιστική εταιρία ή κοινοπραξία ή σύμπραξη ασφαλιστικών εταιριών, η οποία λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016 όπως ισχύει, 
 2. διαθέτει βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας 
της Ελλάδος ότι κατέχει την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας, 
 3. διαθέτει βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας από το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου υπουργείου, ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης των αλλοδαπών διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, 
 4. πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Ν.4364/2016 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 
ασφαλίσεως», συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στο περιθώριο φερεγγυότητας, το 
εγγυητικό κεφάλαιο και τα τεχνικά αποθέματα της ασφαλιστικής εταιρίας, 
 5. λειτουργεί χωρίς οιονδήποτε νομικό περιορισμό επιβαλλόμενο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, 
ως προς τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του. 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου έκαστος οικονομικός φορέας δηλώνει ρητά ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 
 1. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, 
 2. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
 3. ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιας υπηρεσίας εις 
βάρος του, λόγω επαγγελματικού παραπτώματος, από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ ή άλλο νομικό πρόσωπο του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
 4. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για απόφαση του οργάνου λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης, ή διακοπής του διαγωνισμού, 
 5. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους δέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα, 
 6. αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
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απαιτούνται για την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσης, 
 7. έχει εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχου αντικειμένου και 
οικονομικού ύψους με την παρούσα διαδικασία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας. 

 

 Διευκρινίζεται ότι, οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ٭
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 
 

2.2.7.2  Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ.3 περ.γ’ του Ν.4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ.4 του Ν.4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (προσωρινού αναδόχου): 
 α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
 β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (προσωρινού αναδόχου): 
 α) βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ότι διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας και 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/2016, 
 β) πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου επιμελητήριου, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά το αντικείμενο 
των δραστηριοτήτων που ασκεί ο φορέας και το ειδικό επάγγελμά του, αναφορικά με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών, 
 γ) βεβαίωση περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(ΓΕΜΗ) του αρμόδιου υπουργείου, ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν ٭
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α’ του N.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Υπουργική 
Απόφαση αριθ. Κ3-4814 ΦΕΚ 860/11-06-2004 ή με μεταγενέστερες αποφάσεις που την αντικατέστησαν 
και όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τις 
τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των 
εταιριών. Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες δεν έχουν υποκατάστημα ή έδρα στην Ελλάδα, θα 
συμπληρώνουν τις καταστάσεις αυτές θεωρημένες από τους ορκωτούς λογιστές τους. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάσταση με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας 3ετίας, η οποία θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των φορέων με τους οποίους 
συνάφθηκαν οι σχετικές συμβάσεις. 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, άδεια σύστασης 
ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
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οργάνου διοίκησης και του νόμιμου εκπροσώπου. Οι Α.Ε. προσκομίζουν αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. στο 
οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρίας στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.2 του Ν.4412/2016. 
 
2.3 Κριτήρια ανάθεσης 
 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών 
 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Αναλυτική 
περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης, για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις ανά κατηγορία οχημάτων. 
Δύναται να γίνει αποδεκτή προσφορά που δεν περιλαμβάνει το 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 
κάλυψης συγκεκριμένου κινδύνου, λόγω αποδεδειγμένης μη προσφοράς της κάλυψης από την 
ασφαλιστική αγορά γενικότερα, ή/και λόγω μη επάρκειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας 
διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν την προσφορά τους, δεσμευτικά, για τον αριθμό 
οχημάτων που ορίζεται, αντίστοιχα κατά περίπτωση, στον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο» που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης, ενώ σε περίπτωση που οι δύο πίνακες 
παρουσιάζουν διαφορές στον αριθμό των οχημάτων, υπερισχύει και λαμβάνεται υπόψη ο «Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο». 
Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης. Η 
ενδεικτική αξία της σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες ασφαλιζόμενων 
οχημάτων και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμό 
56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
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ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α. 
2.4.2.2  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
 β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4  Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει μαζί με την τεχνική προσφορά του, ως συνημμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, κάθε διευκρίνιση που θεωρεί απαραίτητη σχετικά 
με τις καλύψεις που περιλαμβάνονται στην προσφορά του. 
Το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας 
διακήρυξης, συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς, δεσμευτικά, για τον αριθμό 
οχημάτων που περιγράφεται, αντίστοιχα κατά περίπτωση, στον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο» 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλεται συνημμένο, ως 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, στην οικονομική προσφορά τους. 
2.4.2.5  Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
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δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία, όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία, που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3  Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) Το τυποποιημένο έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. και τις υπεύθυνες δηλώσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.2.7.1 
και στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. και τις 
υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
β) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «1. Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Α της 
παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς οριζόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει μαζί με την τεχνική προσφορά του, ως συνημμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, κάθε διευκρίνιση που θεωρεί απαραίτητη σχετικά 
με τις καλύψεις που περιλαμβάνονται στην προσφορά του. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4  Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη (παρ.2.3.1) 
κριτήριο ανάθεσης, το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και για το 
σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας διακήρυξης. 
Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά του, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την οικονομική προσφορά του και 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα), σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή .pdf και όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.1 της 
παρούσας. 
Στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας 
διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν την προσφορά τους, δεσμευτικά, για τον αριθμό 
οχημάτων που ορίζεται, αντίστοιχα κατά περίπτωση, στον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο» που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης, ενώ σε περίπτωση που οι δύο πίνακες 
παρουσιάζουν διαφορές στον αριθμό των οχημάτων, υπερισχύει και λαμβάνεται υπόψη ο «Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο». 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ή από απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, ανεξαρτήτως της μεταβολής του 
ΒΟΝUS MΑLUS των ασφαλιζόμενων οχημάτων και ανεξαρτήτως της μεταβολής των κατώτερων 
υποχρεωτικών ορίων των ασφαλιζόμενων ποσών που καθορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ.4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 
 
2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
 β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 
διακήρυξης, 
 γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 
 δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
 ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ’ της παρούσας (περ.γ΄ της παρ.4 
του άρθρου73 του Ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
 η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής (επιτροπή διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, δηλαδή 
την 27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

• ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
του Ν.4412/2016. 
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του 
διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 & 2.2.6 αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. και τις υπεύθυνες δηλώσεις 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
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ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
3.4 Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
 β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
 γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ.1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμό 56902/215/2017 Υ.Α. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016. 
 • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του Ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

3.5 Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1   Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ.1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει, επίσης, να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική 
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

4.2   Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

4.3   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
4.4   Υπεργολαβία 
4.4.1  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
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γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3  Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.2 
του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του 
Ν.4412/2016. 
 
4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 
 
4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1   Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: το 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, δηλαδή των ετήσιων ασφαλιστήριων συμβολαίων, τα οποία θα 
εκδοθούν τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με το Ν.4261/2014. 
Η εκκαθάριση της σύμβασης (απόδοση ή επιστροφή) θα γίνει με τη λήξη της και σύμφωνα με τις 
μεταβολές που επήλθαν (έκδοση ή διακοπή ασφαλιστηρίων συμβολαίων). 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.36 του Ν.4497/2017, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. 
 γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 
5.2   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων (βλέπε κεφάλαιο 6 της παρούσας). 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
5.2.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Παρακολούθηση της σύμβασης) και 
6.4 (Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση) της παρούσας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση δ της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1   Παρακολούθηση της σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
6.2   Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 της παρούσας. 
 
6.3   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ.11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
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ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 218 
του Ν.4412/2016. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
6.4   Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

H παρούσα περιγραφή αφορά στην υπηρεσία ασφάλισης όλων των οχημάτων, μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου, με διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 
Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η πρόληψη για την αντιμετώπιση θεμάτων, τα οποία αφορούν στη 
χρήση, στη λειτουργία και στην κίνηση όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του δημοτικού 
στόλου, η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων έργου, των 
εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα και τα μηχανήματα 
του Δήμου και η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης οποιουδήποτε τυχόν σχετικού προβλήματος 
παρουσιαστεί. 
Το σύνολο των δημοτικών οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου σταθμεύουν στα 
αμαξοστάσια των 13 δημοτικών ενοτήτων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την έκταση του δήμου. 
Η διαχείριση του δημοτικού στόλου οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου είναι 
αρμοδιότητα του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου 
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη, οδός Ελ. 
Βενιζέλου 21, 1ος όροφος. 
Το έργο και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του δημοτικού στόλου οχημάτων, μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργου, περιλαμβάνουν κυρίως την αποκομιδή απορριμμάτων, την συλλογή ανακυκλώσιμων 
υλικών, την συντήρηση δημοτικής, δασικής και αγροτικής οδοποιίας, την καθαριότητα αστικών κοινοχρήστων 
χώρων, την εκτέλεση και συντήρηση έργων κοινής ωφέλειας, τον καθαρισμό χειμάρρων, ακτών κλπ έργων 
με αυτεπιστασία. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ασφάλισης, για διάρκεια σύμβασης ενός έτους, είναι 
εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) απαλλασσόμενου του ΦΠΑ. Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018, στους εξής Κ.Α.Ε.: 10.6253 (ΑΑΥ 142), 20.6253 
(ΑΑΥ 143), 30.6252 (ΑΑΥ 141), 30.6253 (ΑΑΥ 144), 35.6253 (ΑΑΥ 145) και 70.6253 (ΑΑΥ 146). 
 
 
Β.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Η εκτιμωμένη εμπορική αξία των ασφαλιζόμενων οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Λέσβου περιγράφεται αναλυτικά, κατά κατηγορία, στους παρακάτω πίνακες. 
 

Β1.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 KHI 1201 1999 YV2E4C6A6XB220274 VOLVO FL619 33 15.000,00 € 
2 KHI 1206 1999 WDB9700731K412352 MERCEDES BENZ 1523 38 15.000,00 € 
3 KHI 1208 1999 WDB9700731K387515 MERCEDES BENZ 38 15.000,00 € 
4 KHI 1220 2000 ZCFA1AD0002286696 FIAT IVECO 100E18 35 15.000,00 € 
5 KHI 1226 2000 WDB6740121K131263 MERCEDES BENZ 814 36 15.000,00 € 
6 KHI 1228 2000 VWASBFTLOX1112241 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 14.000,00 € 
7 KHI 1232 2001 ZOPA1RGH002332908 FIAT IVECO 36 15.000,00 € 
8 KHI 1239 2001 VWASBFTLOY1116746 NISSAN VEHICUL 18 14.000,00 € 
9 KHI 1240 2001 ZCFA1AD0002346534 FIAT IVECO 100E18 35 15.000,00 € 

10 KHI 1248 2001 ZCFA1LD0002350860 FIAT IVECO 35 15.000,00 € 
11 KHI 1252 2002 VWASBFTL012145110 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 14.000,00 € 
12 KHI 1255 2002 VWASBFTL012145881 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 14.000,00 € 
13 KHI 1272 2003 VWASBFTL022162700 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 14.000,00 € 
14 KHI 1296 2005 VWASBFTL043798822 NISSAN VEHICUL TL110.45 18 14.000,00 € 
15 KHI 4190 2006 VWANGFTK043421232 NISSAN VEHICUL ATLEON 24 20.000,00 € 
16 KHI 4193 2006 VWANBFTK053426244 NISSAN VEHICUL TK 110.56 18 18.000,00 € 
17 KHI 4194 2006 VWANBFTK053426243 NISSAN VEHICUL TK 110.56 18 18.000,00 € 
18 KHI 4195 2006 VWAWDFTK053426888 NISSAN VEHICUL ATLEON 36 22.000,00 € 
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19 KHI 4196 2006 VWAWDFTK053426887 NISSAN VEHICUL ATLEON 36 22.000,00 € 
20 KHI 4198 2006 VWANCFTK063429643 NISSAN VEHICUL EBRO ATLEON 24 20.000,00 € 
21 KHI 6711 2008 ZCFA1AG0302517982 IVECO SPA A1AF11 35 28.000,00 € 
22 KHI 6716 2008 VWANGFTK075032662 NISSAN 27 25.000,00 € 
23 KHI 6720 2009 TYBFE85DE6DU23065 MITSUBISHI CANTER 29 28.000,00 € 
24 KHI 6721 2009 VWANFTTK074009092 NISSAN ATLEON 18 24.000,00 € 
25 KHI 6722 2009 WDB9700631L424663 MERCEDES BENZ 1318 25 40.000,00 € 
26 KHI 6723 2009 WD8952503IL363729 MERCEDES BENZ 1829K 38 40.000,00 € 
27 KHI 6726 2009 ZCFA1LJ0302532420 IVECO HML150E25 35 35.000,00 € 
28 KHI 6729 2009 JAANMR85E97100019 ISUZU NMR85 18 30.000,00 € 
29 KHI 6735 2009 WDB9702431L352702 MERCEDES BENZ 1018 25  40.000,00 € 
30 KHI 6736 2009 VWASHTF2481057231 NISSAN F24.25.45 16 25.000,00 € 
31 KHI 6737 2010 VWAWJTTK095063014 NISSAN TK3.150 40 50.000,00 € 
32 KHI 6738 2010 VWAWJTTK095063015 NISSAN TK3.150 40 50.000,00 € 
33 KHI 6749 2010 WDB9700431L452407 MERCEDES BENZ 1018 25 48.000,00 € 
34 KHI 6750 2013 XLRAE55OF0L420306 DAF FA LF55 40 70.000,00 € 
35 KHI 6762 2014 XLRAE55GF0L430542 DAF FA LF55 40 75.000,00 € 
36 KHI 6765 2010 WMAN04ZZXAY245215 MAN TGL 12250 4X2BB 41 50.000,00 € 
37 KHI 6766 2010 VWANGFTK085045784 NISSAN ATLEON 27 35.000,00 € 
38 KHI 6767 2010 VWAMFTTK094062472 NISSAN ATLEON 18 30.000,00 € 
39 KHY 2507 1991 WDB675046-15-481201 DAIMLER BENZ 1314K 36 9.000,00 € 
40 KHY 2525 1990 WDB674042-15-512476 MERCEDES BENZ 814K/31 36 9.000,00 € 
41 KHY 2548 1992 WDB67404215954384 MERCEDES BENZ 814 K/31 36 9.000,00 € 
42 KHY 2558 1994 WD8674012.1N.821944 MERCEDES BENZ 814 36 9.000,00 € 
43 KHY 2565 1995 WDB6740121Κ147229 MERCEDES BENZ 814/37 36 10.000,00 € 
44 KHY 2571 1996 2CFA1AD0002167330 IVECO 35 10.000,00 € 
45 KHY 2573 1996 WDB6740121K153391 MERCEDES BENZ 814 36 10.000,00 € 
46 KHY 2586 1998 WDB6740421K059936 MERCEDES BENZ 814 36 10.000,00 € 
47 ΚΗΥ 2559 1994 WDB674042-15-812048 MERCEDES BENZ 814 K/31 36 9.000,00 € 
48 ΚΗΥ 2585 1998 ZCFA1GD0000216364 FIAT IVECO 35 9.000,00 € 
49 KHI 6785 2016 WDB9670071L 940947 DAIMLER BENZ ATEGO 967PKX3 36 120.000,00 € 
50 KHI 6786 2016 WDB9670071L 940948 DAIMLER BENZ ATEGO 967PKX3 36 120.000,00 € 
51 KHI 6789 2017 XLRAEL1500L456010 DAF LF180 FA 27 110.000,00 € 

Β2.  ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 KHI 1209 2000 WJMB1VMTO0C063142 IVECO MAGIRUS MP190E30W 57 12.000,00 € 
2 KHI 1211 2000 WJMB1VMT00C063891 IVECO MAGIRUS MP190E30W 57 12.000,00 € 
3 KHI 1214 2000 TYBFE649C6DP00064 MITSUBISHI POR CANTER 23 8.000,00 € 
4 KHI 1216 2000 WJMB1VMT00C063892 IVECO MAGIRUS MP190E30W 57 12.000,00 € 
5 KHI 1222 2000 WJMB1VMT00C062537 IVECO MAGIRUS MP190E30W 57 12.000,00 € 
6 KHI 1235  2001 VWANCFTK0Χ1500821 NISSAN VEHICUL EBRO ATLEON 18 9.000,00 € 
7 KHI 1256 2001 VWASBFTL012149733 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 9.000,00 € 
8 KHI 1258 2002 ZCFA1GD0002359479 FIAT IVECO TL110.45 35 12.000,00 € 
9 KHI 1283 2004 VWANCFTK032529317 NISSAN VEHICUL ATLEON 24 3.000,00 € 

10 KHI 1292 1986 36003310882651 MERCEDES BENZ LK1519 52 7.000,00 € 
11 KHI 4189 2006 VWASBFTL053816055 NISSAN VEHICUL CABSTAR 18 9.000,00 € 
12 KHI 4192 2006 ΜΜFXKN7APVU059305 HYUNDAI MOTOR 17 8.000,00 € 
13 KHI 6712 2008 VWANGFTK074012638 NISSAN 27 12.000,00 € 
14 KHI 6725 2009 XLRAD85MC0E838776 DAF FAD CF85 77 32.000,00 € 
15 KHI 6731 2009 ZCFC5090005406696 FIAT IVECO 18 30.000,00 € 
16 KHI 6734 2009 YV2JSG0D79A686979 VOLVO FM13 6X4R 77 40.000,00 € 
17 KHI 6745 2010 JAANPR75H97100039 ISUZU NPR75 31 15.000,00 € 
18 KHI 6747 2010 TYBFE84BC6DU26245 MITSUBISHI CANTER 18 13.000,00 € 
19 KHI 6764 2010 JAANPR75H97100359 ISUZU NOR75 31 15.000,00 € 
20 KHI 6769 2011 WDB9321421L472017 MERCEDES BENZ 2636 K6X4 72 50.000,00 € 
21 KHY 2531 1980 V12H-11025 DAIHATSU 18 3.000,00 € 
22 KHY 2541 1993 JMBFE444E0KA62982 MITSUBISHI FE 444EXL 20 4.000,00 € 
23 KHY 2576 1996 806025V408023719 MITSUBISHI 17 4.000,00 € 
24 KHY 2581 1998 YBDE4C4A4TB158088 VOLVO FL619 33 10.000,00 € 
25 KHY 2592 1999 TYBFΒ631Β4DΝ-00031 MITSUBISHI CANTER 18 5.000,00 € 
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26 MYH 4856 1987 YV2H12CG1CB022704 VOLVO 72 6.000,00 € 
27 KHI 6784 2016 TYBFE85DC6DU26030 MITSUBISHI CANTER 29 15.000,00 € 
28 KHΥ 2504 1992 KL62510048 MITSUBISHI 20 2.000,00 € 

Β3.  ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 KHI 1202 1999 JMZUF8UE200719614 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
2 KHI 1203 1999 JMZUF8UE200719630 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
3 KHI 1204 1999 JMZUF8UE200719627 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
4 KHI 1205 1999 JMZUF8UE200719622 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
5 KHI 1207 1999 JMZUF8UE200719624 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
6 KHI 1213 2000 JMZUF8UE200719639 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
7 KHI 1215 2000 JMZUF8UE200719618 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
8 KHI 1253 2002 MMBCNK7401D067363 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL 17 5.000,00 € 
9 KHI 1257 2002 ΜΜΒCNK7402D007330 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL 17 5.000,00 € 

10 KHI 1274 2003 ΜΜΒCNK7402D060148 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL 17 5.000,00 € 
11 KHI 1275 2003 MMBCNK7402D060062 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL 17 5.000,00 € 
12 KHI 1279 2003 VF1FDCMH527583980 RENAULT MASTER 16 5.000,00 € 
13 KHI 1294 2004 WFOBMDE404W391450 FORD WERKE RANGER 17 6.000,00 € 
14 KHI 4181 2005 WFOLMFE405W436987 FORD WERKE RANGER 17 6.000,00 € 
15 KHI 4187 2005 WFOBMDE405W446133 FORD WERKE RANGER 17 6.000,00 € 
16 KHI 6719 2009 MMBCNKΒ407D167145 FORD WERKE RANGER 17 7.000,00 € 
17 KHI 6728 2009 MR0DR22G700005923 TOYOTA HILUX 17 7.000,00 € 
18 KHI 6730 2009 WF0UXXTTPU9J65725 FORD 12 7.000,00 € 
19 KHI 6733 2009 JMZUN82120W812439 MAZDA BT50 17 7.000,00 € 
20 KHI 6740 2010 WFOLM2E108W786760 FORD 2AW RANGER 17 10.000,00 € 
21 KHI 6741 2010 JMZUN8F120W826579 MAZDA BT50 17 10.000,00 € 
22 KHI 6742 2010 VF7AA8HSC94913074 CITROEN NEMO VAN 10 8.000,00 € 
23 KHY 2598 1999 JMZUF8UE200719642 MAZDA B2600 17  2.000,00 € 
24 KHY 2599 1999 JMZUF8UE200719617 MAZDA B2600 17  1.000,00 € 
25 KHY 2539 1992 JGHBNG31237 FORD COURIER M7 11 1.000,00 € 
26 KHY 2589 1990 KNMD21B67023 NISSAN KING CAB TEOKAP 16 3.000,00 € 
27 KHY 2594 1999 JMZUF8UE200719628 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
28 KHY 2595 1999 JMZUF8UE200719646 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
29 KHY 2596 1999 JMZUF8UE200719645 MAZDA B2600 17 2.000,00 € 
30 MYZ 7768 2007 JMBL039PPRA400296 MITSUBISHI MMC SITTIPOL 17 2.500,00 € 
31 ΚΗΙ 1227 2000 WV2ZZZ70ZNH038252 VOLKSWAGEN 17 4.000,00 € 
32 KHΙ 1210 1998 JMZUF8UL200715594 MAZDA B2500 4X4 CAB 16 4.000,00 € 
33 KHI 1233 2001 ΜΜΒCNK740YD043359 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 5.000,00 € 
34 KHI 1234 2001 ΜΜΒCNK740YD043431 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 5.000,00 € 
35 KHI 1237 2001 ΜΜΒCNK740YD043431 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 5.000,00 € 
36 KHI 1288 2004 MMBCNK7403D068588 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 6.000,00 € 
37 KHI 6701 2005 MMBCNK7403D068587 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 6.000,00 € 
38 KHI 6707  1997 ΜΜΒCNK740VD013160 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 4.000,00 € 
39 ΚΗΙ 6787 2016 MMBCNK7402D031944 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 6.000,00 € 
40 ΚΗΙ 6788 2017 MMBCNK7403D068589 MITSUBISHI L200 MMC SITTIPOL  17 6.000,00 € 
41 KHY 2587 1990 JT132YNBB0900131B TOYOTA YN110L 15 2.500,00 € 
42 KHY 2588 1992 YSKKE0536PA728232 ΝΙSSAN MOTOR IBERIKA 18 2.500,00 € 
43 KHY 2527 1990 VF3551H1703141377 PEUGEOT S05 14 1.000,00 € 
44 ΜΗΑ 1737 1990 JM8J2012RLA000282 MITSUBISHI L300 11 3.000,00 € 
45 ΚΗΙ 6791 1992 VF1TBX20507358016 RENAULT TRAFIC 14 3.500,00 € 

Β4.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 ME 109625 2009 Η6807744411281 STAYER 120 6.000,00 € 
2 ME 47621 2000 JMZUN8D320W120539 MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 
3 ME 47622 2000 JMZUN8D320W120649 MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 
4 ME 47630 2000  JMZUN8D320W119267 MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 
5 ME 47633 2000 JMZUN8D320W128365 MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 
6 ME 47635 2000 JMZUN8D320W128360 MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 





34 
 

7 ME 47656 2000 JMZUND320W MAZDA UN8D32 78 5.000,00 € 

Β5.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 KHI 1249 2001 YV1VS14K32F803712 VOLVO S40 12 3.500,00 € 
2 KHI 1291 1996 W0L000087L1006623 OPEL VECTRA 11 1.500,00 € 
3 KHI 6706 2007 WVWZZZ1JZWW086755 VOLKSWAGEN 10 3.500,00 € 
4 KHI 6724 2009 VF7FCHFXC29199402 CITROEN C3 8 3.000,00 € 
5 KHI 6739 2010 JSAJTA74V00601524 SUZUKI GRAND VITARA 11 6.000,00 € 
6 KHI 6702 2005 TA11W100435 SUZUKI  VITARA 14 5.000,00 € 
7 KHI 1287 2004 JMP0NH77W3X015799 MITSUBISHI PAJERO PININ 14 5.000,00 € 
8 KHI 1289 2004 KNE JA553535176098 KIA MOTORS SPORTAGE 14 5.000,00 € 
9 KHI 1293 2004 JMP0NH77W3X015798 MITSUBISHI PAJERO PININ 14 5.000,00 € 

10 KHI 4182 2005 NLJWWH7WP4Z022984 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
11 KHI 4183 2005 NLJWWH7WP5Z034191 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
12 KHI 4185 2005 NLJWWH7WP5Z032097 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
13 KHI 4186 2005 NLJWWH7WP4Ζ023426 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
14 KHI 4188 2005 NLJWWH7WP5Z034217 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
15 KHI 4199 2005 NLJWWH7WP5Z032080 HYUNDAI MOTOR  H1 16 5.000,00 € 
16 KHI 6705 2007 NLJWWH7WP5Z032181 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
17 KHI 6710 2008 NLJWWH7WP4Z023424 HYUNDAI MOTOR H1 16 5.000,00 € 
18 KHI 1259 2002 KMHPM81CP2U066636 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
19 KHI 1260 2002 KMHPM81CP2U866682 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
20 KHI 1261 2002 KMHPM81CP2U066721 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
21 KHI 1263 2002 KMHPM81CP2U074338 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
22 KHI 1264 2002 KMHPM81CP2U074389 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
23 KHI 1265 2003 KMHPM81CP2U074342 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
24 KHI 1266 2003 KMHPM81CP2U074377 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
25 KHI 1267 2003 KMHPM81CP2U074367 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
26 KHI 1268 2003 KMHPM81CP2U074461 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
27 KHI 1269 2003 KMHPM81CP2U074337 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
28 KHI 1270 2003 KMHPM81CP2U074362 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
29 KHI 1271 2003 KMHPM81CP2U074508 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
30 KHI 1282 2004 KMHPM81CP4U113197 HYUNDAI MOTOR  MATRIX 11 3.000,00 € 
31 KHI 6790 2017 NMTBT3JE60R041658 TOYOTA COROLLA 9 15.000,00 € 
32 KHI 6793 2002 KMHPN81VP2U034437 HYUNDAI MATRIX 10 5.000,00 € 
33 KHΥ 2545 1993 ZFA159000004725406 FIAT TEMPRA 10 1.000,00 € 

Β6.  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΚΥΒΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 PO 2412 1988 C50-8257693 HONDA C50 50 cc   400,00 € 
2 EZM 585 2008 LC2C3000081200625 KYMCO AGILITY CITY 150 150 cc   700,00 € 
3 MYX 058 2004 JYADE051000004523 YAMAHA TW125 125 cc   600,00 € 
4 MTB 999 2008 LC2C3000081200303 KYMCO AGILITY CITY 150 150 cc   700,00 € 
5 PO 1331 1987 8255501 HONDA C50 50 cc   400,00 € 
6 ΜΥΜ 245 1999 MH34ST001WK223351 PT YAMAHA MANUF CRYPTON 110 cc   600,00 € 
7 ΡΙΜ 2260 2005 LZSXCBLC645159958 CHONGQING ZONGSHEN 50 cc   400,00 € 
8 MYH 244 1997 MH1NF000TTK323985 PT FEDERAL ASTREA GRAND 100 cc   600,00 € 
9 MYB 251 1991 AX100-156752 KAWASAKI AX100 100 cc   500,00 € 

10 MYN 089 2000 MH34ST001WK223227 PT YAMAHA MANUF CRYPTON 110 cc   600,00 € 
11 MYI 354 2005 JYA3WS00000020841 ΥΑΜΑΗΑ XΤ500Ε 500 cc   1.500,00 € 
12 MYP 439 2001 MH34ST001XK040805 PT YAMAHA MANUF CRYPTON 110 cc   600,00 € 
13 ΜΤΜ 419 2016 MLEUG011000008602 YAMAHA CRYPTON Τ135 135 cc   2.300,00 € 
14 PO 4491 1991 9325140 HONDA C-SOG 50 cc   400,00 € 
15 PIM 2166 2004 ZARC2900002005783 PIAGGIO TYPHOON 50 cc   400,00 € 

Β7.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 KHI 1238 2001 ZCF095D0002296770 FIAT IVECO CC95.9E18 35 7.000,00 € 
2 KHI 1254 2002 ZCF095D0002346589 FORD WERKE TRANSITBUS 17 5.000,00 € 
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3 KHI 1273 2002 WDB9036631R366538 DAIMLER CHRYSLER 313.CDI 15 5.000,00 € 
4 KHI 1298 2005 WDB9044631P748105 MERCEDES BENZ 20 7.000,00 € 
5 KHI 6732 2009 WF0DXXTTFD8T56839 FORD FCD6 16 7.000,00 € 
6 MYE 3208 2000 WFOEXXBDVΕΥΑ82614 FORD WERKE TRANSITBUS 17 5.000,00 € 
7 KHI 1278 2003 WDB9024611P857958 MERCEDES BENZ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 20 6.000,00 € 
8 KHΥ 2567 1996 VF1FB30CH12427879 RENAULT FB30CH 17 2.500,00 € 
9 KHΥ 2568 1996 VF1FB30CH12427875 RENAULT FB30CH 17 2.500,00 € 

10 KHI 1246 2001 ZCF095D0002343208 FIAT IVECO CC95.9E18 35 7.000,00 € 
11 KHΥ 2597 1999 ZCFA1AD0002266581 FIAT IVECO 35 6.500,00 € 
12 KHΙ 1277 2003 ZCF095D0002346589 FIAT IVECO CC95.9E18 35 7.000,00 € 

Β8.  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ & ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 111623 2009 ZCFA1VM0302550621 IVECO FARID 279 45.000,00 € 
2 ΜΕ 67216 2002 ZCFAILD0002325908  IVECO PENNELLI 177 22.000,00 € 
3 ΝΧΥ 5389 2007 ZCFA1TM0202459812 IVECO  35 25.000,00 € 
4 NXY 5390 2007 ZCFA1TM0202459812 IVECO  35 25.000,00 € 

Β9.  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ  

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 60964 2000 VWAM1526MWA407827 NISSAN H150/2-ECO.T 200 205 25.000,00 € 
2 ME 47701 2002 WMAL25ZZZYYO54487 MAN 10.224 224 30.000,00 € 
3 ME 111620 2009 TYBFE85DE6DU07855 MITSUBISHI CANTER 132 35.000,00 € 
4 ME 111625 2009 ZCFA1AG0302540545 IVECO SPA ML100E22 218 40.000,00 € 
5 KHY 2554 1993 YB1E6A4A7NB482167 VOLVO FL616/617 33 20.000,00 € 

Β10.  ΣΑΡΩΘΡΑ  

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 47640 2001 UCM*UNIECO406SE105* UCM UNIECO 406SE 122 20.000,00 € 
2 ME 47746 2003 14862 MATHIEU YNO AZURA 93 12.000,00 € 
3 ME 82046 2006 15693 MATHIEU YNO AZURA 93 14.000,00 € 
4 ME 82056 2004 112502407643 HAKO CITYMASTER 300 23 7.000,00 € 

Β11.  ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (GRADER)  

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 38526 1998 202259 KOMATSU GD521A-1E 144 20.000,00 € 
2 ME 38572 1999 G52A-12125 KOMATSU GD521A-1E 140 20.000,00 € 
3 ME 38575 1999 G52A-12145 KOMATSU GD521A-1E 140 20.000,00 € 
4 ME 38583 1999 G52A-12155 KOMATSU GD521A-1E 140 20.000,00 € 
5 ME 38593 1999 G52A-12137 KOMATSU GD521A-1E 140 20.000,00 € 
6 ME 47602 2000 G52A-12068 KOMATSU GD521A-1E 140 20.000,00 € 
7 ME 47629 2000 3200420007 ΗΒΜ ΝΟΒΑS SHM4NB 150 20.000,00 € 
8 ME 47672 2001 10Y00515 FIAT HITACHI G140 141 20.000,00 € 
9 ΜΕ 47662 2001 10Y00516 FIAT HITACHI G140 141 20.000,00 € 

10 ME 94050 2007 0000201 FOREDIL MACCHINE GRADER                               106 16.000,00 € 
Β12.  ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ) 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 47666 2001 JGFOOD1800013018H FIAT HITACHI D180 181 30.000,00 € 
2 ME 47667 2001 D60E12-65041 KOMATSU D65E-12 180 30.000,00 € 
3 ME 82045 2005 KTM0D060A01067790 KOMATSU D65EX-15 193 45.000,00 € 

Β13.  ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ (ΤΣΑΠΕΣ) 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 47636 2000 K.30900 KOMATSU PW130ES-6K 105 50.000,00 € 
2 ME 109620 2009 WKFRGV0500Z076593 KUBOTA U50-3a 40 30.000,00 € 
3 ME 47754 2003 MC0311730 HYUNDAI ROBEX 55-3 58 20.000,00 € 
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Β14.  ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 106768 2008 CAT0232BASCH03263 CATERPILLAR 232B 58 25.000,00 € 
2 ME 32898 1996 JAF0161191 CASE 1840 38 5.000,00 € 
3 ME 47766 2004 LMU002769 FIAT KOBELCO SL40B 36 6.000,00 € 
4 ME 94021 2007 LMULS140N6M437566 NEW HOLLAND 30 12.000,00 € 
5 ME 82015 2005 682880 JCB 160 ROBOT 49 16.000,00 € 
6 ME 106756 2008 9BL01638 CATERPILLAR 963B 160 35.000,00 € 
7 ME 94013 2007 CAT0953CCBBX00992 CATERPILLAR 953C 128 30.000,00 € 
8 ME 82002 2004 7246 FOREDIL 102 10.000,00 € 

Β15.  ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 38571 1999 FKI93F20920 KOMATSU WB93R-2 97 11.000,00 € 
2 ME 47608 1999 93F20905 KOMATSU WB93R-2 97 11.000,00 € 
3 ME 104044 2008 SLP3CXTS6E0967719 JCB 3CXCSM4T 101 30.000,00 € 
4 ME 38573 1999 FKI93F20913 KOMATSU WB93R-2 97 11.000,00 € 
5 ME 38574 1999 FKI93F20919 KOMATSU WB93R-3 97 11.000,00 € 
6 ME 38590 1999 FKI93F20893 KOMATSU WB93R-2 97 11.000,00 € 
7 ΜΕ 38589 1999 06477 RAM  113 7.000,00 € 
8 ΜΕ 38525 1998 3CX-4/0433392 JCB  85 14.000,00 € 
9 ME 94026 2007 FKI93F 20933 KOMATSU WB93R-2 98 12.000,00 € 

10 ME 47601 1998 06513 RAM 113 2.500,00 € 
Β16.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ UNIMOG  

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 114044  2010  100090300 UNIMOG 150 90.000,00 € 
2 ME 114047  2010  100090302 UNIMOG 150 90.000,00 € 

Β17.  ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 47661 2000 JKC5303802 VIBROMAX W255 29 4.000,00 € 

Β18.  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 51547 2004 202 RVM VEICOLI S5.1 Τ35 32 2.000,00 € 

Β19.  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ & ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 

Α/Α Αριθμός  
Κυκλοφορίας 

1η  
ΑΔΕΙΑ Αριθμός Πλαισίου  Εργοστάσιο Κατασκευής ΗΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1 ME 111575 2009 VWASHTF2481061353      NISSAN 130 35.000,00 € 
2 ME 114026 2009 VWASHTF2481055903      NISSAN CABSTAR 130 35.000,00 € 
3 ME 101018 2008 ZAPS8500000565420                 PIAGGIO 66 22.000,00 € 
4 KHI 6763 1993 JMBFE444C0KA60552 MITSUBISHI 20 9.000,00 € 
5 KHI 6771 2012 TYBFE85SE6DV0013J MITSUBISHI CANTER 18 30.000,00 € 
6 ΚΗΙ 6776 2014 ZCFA1VM0402555684 IVECO ML190EL28 35 45.000,00 € 
7 ΚΗΙ 6778 2015 ZCFA1EG1302551317 IVECO ML120E22 35 45.000,00 € 
8 ΚΗΙ 6792 2017 XLRADM4300G122545 DAF TRUCKS CF410 FAD 77 130.000,00 € 

 
 
 
Γ.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Στους πίνακες που ακολουθούν καθορίζονται οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία, για 
όλα τα δημοτικά οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά 
περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 
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Γ1.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 1.200 ΕΥΡΩ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
9 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

 
Γ2.  ΕΛΑΦΡΑ & ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 
150.000 ΕΥΡΩ 

4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 

80.000 ΕΥΡΩ 

5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
8 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
9 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

10 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
Γ3.  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

 
Γ4.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
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Γ5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ- ΣΑΡΩΘΡΑ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ- ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
150.000 ΕΥΡΩ 

6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

80.000 ΕΥΡΩ 

7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ  

150.000 ΕΥΡΩ 

8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ  

80.000 ΕΥΡΩ 

9 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

11 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
12 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 

 
 
 
Παρατηρήσεις 
 

 Σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων θα δοθεί κάλυψη αστικής ευθύνης εντός κλειστών φυλασσόμενων 
χώρων, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στην υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη 
αστικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων συγκέντρωσης οχημάτων του Δήμου Λέσβου. 
Εντός των φυλασσόμενων χώρων θα δίδεται κάλυψη ατυχήματος και θα καλύπτεται η πρόκληση ζημίας 
μεταξύ των οχημάτων του Δήμου, δεδομένου ότι στους χώρους συγκέντρωσης κινούνται μαζικά τα 
οχήματα του Δήμου, με πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος μεταξύ αυτών. 

 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 
κάλυψης συγκεκριμένου κινδύνου λόγω αποδεδειγμένης μη προσφοράς της κάλυψης από την 
ασφαλιστική αγορά γενικότερα ή/και λόγω μη επάρκειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 Τα οχήματα, τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου, για τα οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας τους από τους τέως Καποδιστριακούς Δήμους της 
Λέσβου, καλύπτονται κανονικά ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση από την ανάδοχο εταιρεία. 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα κυκλοφορούντα 
και υπάρχοντα οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου, αλλά και όσα θα 
ταξινομηθούν ή/και θα τεθούν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και 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 υπολογίζονται αναλογικά. 

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων του, καθώς επίσης να διακόψει 
την ασφάλιση ενός οχήματός του, με την υποχρέωση επιστροφής από την ανάδοχο εταιρία αναλόγου 
τμήματος του ασφαλίστρου. 

 Στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο συνοδεύει την παρούσα μελέτη και τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν την προσφορά τους δεσμευτικά για τον αριθμό 
οχημάτων που περιγράφεται, αντίστοιχα κατά περίπτωση, στον «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - Τιμολόγιο» 
της μελέτης, ενώ σε περίπτωση που οι δύο πίνακες παρουσιάζουν διαφορές στον αριθμό των οχημάτων, 
υπερισχύει και λαμβάνεται υπόψη ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο» της παρούσας μελέτης. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Το παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονήθηκε για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την παρακάτω 
ταξινόμηση. Οι υπολογιζόμενες τιμές βασίζονται στο κόστος αντίστοιχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης οχημάτων προηγούμενων ετών και στις τρέχουσες τιμές της ελεύθερης αγοράς. 

Οι υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και αυτοκινήτων απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 
 

 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ενδεικτική  
Δαπάνη (ευρώ) 

1 Ετήσια ασφάλιση επιβατικών αυτοκινήτων του 
Δήμου Λέσβου (33 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
6.500,00 

2 Ετήσια ασφάλιση μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων του Δήμου Λέσβου (15 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
1.500,00 

3 Ετήσια ασφάλιση λεωφορείων και ασθενοφόρων 
του Δήμου Λέσβου (12 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
7.500,00 

4 Ετήσια ασφάλιση ελαφρών και βαρέων φορτηγών 
του Δήμου Λέσβου (73 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
27.000,00 

5 Ετήσια ασφάλιση απορριμματοφόρων οχημάτων 
του Δήμου Λέσβου (51 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
25.000,00 

6 

Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων έργου, σαρώθρων, 
πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων, γερανοφόρων, 
αποφρακτικών, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών & 
αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Λέσβου (66 
οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
30.000,00 

 

Συνολική Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ) 
 

97.500,00 
 

Δαπάνη για νέα οχήματα κατ’ αποκοπή (ευρώ) 
 

2.500,00 
 

Συνολική Δαπάνη Προϋπολογισμού (ευρώ) 
 

100.000,00 
 
 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ενιαίο τμήμα, δηλαδή για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων 
του διαγωνισμού, διότι οι ζητούμενες υπηρεσίες έχουν απόλυτη συνάφεια, ανεξάρτητα από το είδος, την 
παλαιότητα και την κατηγορία των υπό ασφάλιση οχημάτων, αφενός και αφετέρου με τον τρόπο αυτό τηρείται 
κατεξοχήν η αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και η αρχή 
της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 18, παρ.1 του Ν.4412/2016). 
Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης. Η ενδεικτική αξία της 
σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες ασφαλιζόμενων οχημάτων και δύναται ποσά να 
μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση διαγωνισμού για την υπηρεσία ετήσιας 
ασφάλισης όλων των οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου, CPV: 
66514110-0 (υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων). Η ασφάλιση αφορά στο οικονομικό έτος 2018 
και θα είναι σύμφωνη με τις καλύψεις, οι οποίες περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης. 
 
 

Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 

 

   Η διενέργεια και η εκτέλεση του διαγωνισμού διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 
 

1. του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» 

3. του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

4. του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» 

5. του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. της υπ’ αριθμό 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

7. της υπ’ αριθμό 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης Δημοσίων Συμβάσεων «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

8. του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
9. του Ν.3557/2007 ΦΕΚ 100 Α’/14-5-2007 τροποποίηση του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το οποίο 

κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης. 

 
 

Άρθρο 3ο  
Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα 
καλύπτει συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα υπάρχοντα οχήματα, μεταφορικά μέσα και 
μηχανήματα έργου του Δήμου, αλλά και τα νέα, τα οποία θα ταξινομηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, με τις ίδιες προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και τα προσφερόμενα ασφάλιστρα, κατά 
κατηγορία οχήματος. 
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Άρθρο 4ο  
Πληρωμή αναδόχου 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ή χρηματικών ενταλμάτων, αφού προηγηθεί η έκδοση και παραλαβή των ειδοποιητηρίων 
ασφάλισης ή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και όλων των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
Η συνολική δαπάνη της ασφάλισης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 

 
 

Άρθρο 5ο  
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται από τον ανάδοχο όλα τα 
κυκλοφορούντα, αλλά και όσα οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου θα 
ταξινομηθούν ή/και θα τεθούν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 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 υπολογίζονται αναλογικά. 

 
 

Άρθρο 6ο  
Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, η 
οποία τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν 
και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Αριθμός Διακήρυξης: 24184/2018 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 
 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Προσφερόμενη Τιμή 
(ευρώ) 

1 Ετήσια ασφάλιση επιβατικών αυτοκινήτων του 
Δήμου Λέσβου (33 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

2 Ετήσια ασφάλιση μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 
του Δήμου Λέσβου (15 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

3 Ετήσια ασφάλιση λεωφορείων και ασθενοφόρων 
του Δήμου Λέσβου (12 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

4 Ετήσια ασφάλιση ελαφρών και βαρέων φορτηγών 
του Δήμου Λέσβου (73 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

5 Ετήσια ασφάλιση απορριμματοφόρων οχημάτων 
του Δήμου Λέσβου (51 οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

6 

Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων έργου, σαρώθρων, 
πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων, γερανοφόρων, 
αποφρακτικών, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών & 
αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Λέσβου (66 
οχήματα) 

κατ’ αποκοπή  
(βλέπε σχετικούς  

πίνακες οχημάτων) 
 

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (ευρώ)  
 

Δαπάνη για νέα οχήματα κατ’ αποκοπή (ευρώ) 
 

2.500,00 
 

Συνολική Προσφορά (ευρώ)  
 
 
 

…………………  / …………………  / 2018 
 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μυτιλήνη, ………… / 2018 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                Αριθ.πρωτ. ………… 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
 

Στην Μυτιλήνη σήμερα …… , την ……… 2018, στο Δημαρχείο Λέσβου μεταξύ, αφενός μεν (Α) του Ο.Τ.Α. 
Δήμος Λέσβου, ο οποίος εδρεύει στην Μυτιλήνη, Ελ. Βενιζέλου 13-17, ΑΦΜ 997817113 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού κ. Σπυρίδωνα Γαληνό, αφετέρου (Β) της εταιρίας 
«………» η οποία εδρεύει στην ............ , ΑΦΜ ……… Δ.Ο.Υ. ……… , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. 
………… , συνομολογούνται και συμφωνούνται τα ακόλουθα: 
 
1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφαλιστική κάλυψη διάρκειας ενός (1) έτους, όλων των οχημάτων, 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμό 
24184/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και κάθε νέου οχήματος το οποίο θα περιέλθει στην 
κυριότητα του Δήμου και/ή θα τεθεί σε κυκλοφορία, για οιονδήποτε λόγο, κατά το χρόνο εκτέλεσης του 
διαγωνισμού και ισχύος της παρούσας σύμβασης. Προβλέπεται η υποχρέωση του αναδόχου να 
ασφαλίσει, με τους ίδιους όρους, κάθε νέο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτηθεί από το Δήμο. 
Στους πίνακες που ακολουθούν, καθορίζονται οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία, 
για όλα τα δημοτικά οχήματα, μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά 
περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 
 

Γ1.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 1.200 ΕΥΡΩ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
9 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

 

Γ2.  ΕΛΑΦΡΑ & ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 
150.000 ΕΥΡΩ 

4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 

80.000 ΕΥΡΩ 

5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
8 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
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9 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
10 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 

Γ3.  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

 

Γ4.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

7 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
8 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

 

Γ5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ- ΣΑΡΩΘΡΑ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ- ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ- 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.000.000 ΕΥΡΩ 
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 15.000 ΕΥΡΩ 
4 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΣΕ Α’ ΚΙΝΔΥΝΟ) 2.000 ΕΥΡΩ 
5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
150.000 ΕΥΡΩ 

6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

80.000 ΕΥΡΩ 

7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ  

150.000 ΕΥΡΩ 

8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ  

80.000 ΕΥΡΩ 

9 ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
10 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

11 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
12 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 

 
Παρατηρήσεις 

 Σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων θα δοθεί κάλυψη αστικής ευθύνης εντός κλειστών φυλασσόμενων 
χώρων, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στην υποχρεωτική από το νόμο 
κάλυψη αστικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων συγκέντρωσης οχημάτων του 
Δήμου Λέσβου. Εντός των φυλασσόμενων χώρων θα δίδεται κάλυψη ατυχήματος και θα καλύπτεται η 
πρόκληση ζημίας μεταξύ των οχημάτων του Δήμου, δεδομένου ότι στους χώρους συγκέντρωσης 
κινούνται μαζικά τα οχήματα του Δήμου, με πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος μεταξύ αυτών. 
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 Τα οχήματα, τα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου, για τα οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας τους από τους τέως Καποδιστριακούς Δήμους της 
Λέσβου, καλύπτονται κανονικά ως περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση από την ανάδοχο εταιρία. 

 Κατά το χρόνο ισχύος της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα 
κυκλοφορούντα και υπάρχοντα δημοτικά οχήματα-μεταφορικά μέσα-μηχανήματα έργου, αλλά και όσα 
θα ταξινομηθούν και /ή θα τεθούν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του διαγωνισμού και 
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 οχήματός του, με την υποχρέωση επιστροφής από την ανάδοχο εταιρία 
αναλόγου τμήματος του ασφαλίστρου. 

 
2- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
Ως αμοιβή του αναδόχου (ασφάλιστρα) ορίζεται το ποσό των ……… ευρώ (€……… ) το οποίο απαλλάσσεται 
από ΦΠΑ. Το συμβατικό αυτό ποσό συμπεριλαμβάνει την κάλυψη των οχημάτων, μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία και όσων θα ταξινομηθούν και/ή θα 
τεθούν σε κυκλοφορία, για οποιοδήποτε λόγο, κατά το χρόνο εκτέλεσης του διαγωνισμού και ισχύος της 
παρούσας σύμβασης και θα καταβληθεί στον ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
Η συγκεκριμένη δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό έτους 2018, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 141, 
142, 143, 144, 145 & 146 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
Η συμβατική τιμή συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (φόροι, 
κρατήσεις κλπ.), οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν για τον ανάδοχο κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, 
παραμένει σταθερή και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ή 
από απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. 
Επίσης, τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως της 
μεταβολής του ΒΟΝUS MΑLUS των ασφαλιζόμενων οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 
έργου και ανεξαρτήτως της μεταβολής των κατώτερων υποχρεωτικών ορίων των ασφαλιζόμενων ποσών, 
που καθορίζονται κάθε φορά από το αρμόδιο Υπουργείο. 
 
3- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθμό ......... 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………… ποσού ……… ευρώ και με ημερομηνία ……… /2018. 
Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει μετά την συμφωνηθείσα λήξη του χρόνου ασφάλισης και 
την ακριβή τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων του ανάδοχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει, συνολικά ή μερικά, προς όφελος του Δήμου, για την ικανοποίηση 
αξίωσής του, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. 
 
4- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η διάρκεια της ασφάλισης καθορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 της υπ’ αριθμό 24184/2018 διακήρυξης. 
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5- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

Με την έναρξη της υπηρεσίας ασφάλισης, ο ανάδοχος θα εκδίδει και θα αποστέλλει στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου τα ειδοποιητήρια και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιζόμενων 
μεταφορικών μέσων, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και παραστατικά. 
Τα ειδοποιητήρια και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτική 
ενημερωτική κατάσταση και σχετική αίτηση υποβολής προς τον Δήμο. 
 
6- ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: το 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, δηλαδή των ετήσιων ασφαλιστήριων συμβολαίων, τα οποία θα 
εκδοθούν τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με το Ν.4261/2014, ποσό το οποίο θα εξοφληθεί εντός 
προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών ειδοποιητηρίων ή ασφαλιστηρίων, 
κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος (ή ενταλμάτων) και ελέγχου από τον αρμόδιο Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Δήμο Λέσβου. 
Η εκκαθάριση της σύμβασης (απόδοση ή επιστροφή) θα γίνει με τη λήξη της και σύμφωνα με τις 
μεταβολές που επήλθαν (έκδοση νέων ή διακοπή τρεχόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων) κατά το 
χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 
 
7- ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Ο αριθμός των ασφαλιζόμενων οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, αφενός μπορεί να αυξηθεί δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων, τα δε ασφάλιστρα αυτών 
θα υπολογίζονται βάσει των συμβατικών τιμών, εφαρμόζοντας αναλογική ασφάλιση χωρίς την καταβολή 
επασφαλίστρου, για χρονική διάρκεια ασφάλισης μικρότερη του έτους, αφετέρου μπορεί να μειωθεί λόγω 
ακινητοποιήσεως και αποχαρακτηρισμού, με αντίστοιχη μείωση του ασφαλίστρου. 
 
8- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας, ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
9- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθμό 24184/2018 διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
10- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της υπ’ αριθμό 
24184/2018 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
11- ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 
12- ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2 της υπ’ αριθμό 24184/2018 διακήρυξης. 
 
 
13- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.3 της υπ’ αριθμό 24184/2018 διακήρυξης. 
 
 
14- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
 
 

............... για την « ............... » 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
                                                                                  ΑΔΑ: 6782ΩΛΦ-ΧΥΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

   Μυτιλήνη, 29/05/2018  
   Αριθ.Διακήρυξης 24184 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132 
Τηλέφωνο: 2251055637 
Fax: 2251027090 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου 
Λέσβου». 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της 
διακήρυξης. 
Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00). 
Οι υπηρεσίες ασφάλισης δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Λέσβου, με συγκεκριμένες καλύψεις. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α της αναλυτικής διακήρυξης. 
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα ασφαλίζονται όλα τα κυκλοφορούντα και υπάρχοντα οχήματα, 
μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου, αλλά και όσα ταξινομηθούν ή/και τεθούν σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του διαγωνισμού και ισχύος της σύμβασης, με τις ίδιες 
προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και τα προσφερόμενα ασφάλιστρα, κατά κατηγορία οχήματος. 
Οι ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις κατά κατηγορία οχημάτων, η εκτιμώμενη εμπορική αξία έκαστου 
ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ασφαλιζόμενα κεφάλαια ορίζονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Α της αναλυτικής διακήρυξης. 
Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική ενδεικτική αξία της σύμβασης. Η ενδεικτική 
αξία της σύμβασης δεν είναι δεσμευτική, όσον αφορά τις επιμέρους ομάδες ασφαλιζόμενων οχημάτων και 
δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 66514110-0 «υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων». 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην ελληνική γλώσσα. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 
14:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
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προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 2.000,00 ή σε ποσοστό 2% επί της 
ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ενιαίο τμήμα, δηλαδή για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών 
καλύψεων του διαγωνισμού. 
Δύναται να γίνει αποδεκτή προσφορά που δεν περιλαμβάνει το 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 
κάλυψης συγκεκριμένου κινδύνου, λόγω αποδεδειγμένης μη προσφοράς της κάλυψης από την ασφαλιστική 
αγορά γενικότερα ή/και λόγω μη επάρκειας του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, αρμόδιος Κυριάκης Γρηγόριος στο τηλέφωνο 2251055637 και fax 
2251027090. 
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