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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα 

διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής 

διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Δήμου 

Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από 

ίδια έσοδα. 

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η  08/01/2019 

ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του 

Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή 

διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 

10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:  

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 

Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο 

πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

07/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους 

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 

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

(Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη 

συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς) στην 

Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου 

http://www.marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από 

το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 

http://www.marathon.gr/


ΑΔΑ: 7ΑΛ9ΩΛΜ-Ζ49



 

Σελίδα 3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προμηθειών 

             «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Μαραθώνας  21/12/2018 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 31516 

 

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.marathon.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται  στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνος στη διεύθυνση Λ. 
Μαραθώνος αρ.104 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
http://www.marathon.gr,  καθώς και στο Τμήμα Προμηθειών Λ. Μαραθώνος 104, όροφος. 

 

 

 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ αρ. 104 

Πόλη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19005 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2294320572, 22943 20585, 2294320573 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@marathon.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  Κατερίνα Κατερέλου, Βασταρδή Σοφία, Αλεξανδρή 
Χρυσούλα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.marathon.gr 

http://www.marathon.gr/
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Είδος Διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
Ν. 4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου Μαραθώνος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει την με Κ.Α. : 10.6253.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 με το 
ποσό των 1.873,76€  και για το υπόλοιπο ποσό την με Κ.Α. 20.6253.01 σχετική πίστωση οικονομικού έτους 
2019. 

  

1.3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ            

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 66514110-0 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, τα 
παραρτήματά της και τις τεχνικές προδιαγραφές της 24/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, τα οποία αποτελούν ενιαίο μέρος 
της παρούσας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

   

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες μηχανημάτων και οχημάτων συνολικά. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 24.193,55 ΦΠΑ : €5.806,45). 

Παρέχεται η δυνατότητα πιθανής συμπληρωματικής σύμβασης σε περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παρ. 4.5 της παρούσας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες, και ειδικότερα από 28/02/2019 έως 28/02/2020 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 
κρατήσεις  (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (ΤΕΟ), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ). Ο 
Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ. Σε όλα τα συμβόλαια έχει υπολογιστεί ομαδική 
έκπτωση 25%. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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1.4  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

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

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 καθώς και όπως συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 
20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και του άρθρου 158 όπως 
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-8-2015). 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,  (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

 Τις διατάξεις του Ν.2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 

 Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 

Α’/1986) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις. 

 Π.∆. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα 
Π.∆.1091/81και 118/85, 



ΑΔΑ: 7ΑΛ9ΩΛΜ-Ζ49



 

Σελίδα 6 

 Του ν.4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 
3601/2007 και άλλες διατάξεις». 

 Ν.4364/2016 (ΦΕΚ13Α/5-2-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη 
και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης» 

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Την με αριθ. πρωτ: 31237/18-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και η οποία 
καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία του δήμου (μητρώο δεσμεύσεων) με αύξοντα αριθμό  459/2018 

 To πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ004137821/06-12-2018 

 Την με αριθ. 24/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 
Συντήρησης Υποδομών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000€ με ΦΠΑ 24%, τα συντασσόμενα τεύχη 
της οποίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 333/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, με την οποία στη 
συνέχεια καταρτίστηκαν οι όροι της παρούσας. 

 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ004235196/20-12-2018 

 Την 1291/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας 

 Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του. 

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης) ξεκινάει 
από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η  
08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα της Δ.Ε. Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104, α΄ 
όροφος), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα 
παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:  

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 
Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται 
µετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο 
πρωτοκόλλου. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει 
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την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 07/01/2019 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά 
δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο 
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη 
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στον Ελληνικό Τύπο, συγκεκριμένα σε τρείς 

εφημερίδες δύο εβδομαδιαίες (ΠΑΛΜΟΣ, XTYΠΟΣ) και μία ημερήσια (ΑΜΑΡΥΣΙΑ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του N. 4469/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3548/07. 

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
http://www.marathon.gr  στην αρχική σελίδα και στη διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ►ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

Περίληψη της παρούσας αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

1.7  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

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, νομοθετήματα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 31516/21-12-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου στη διεύθυνση http://www.marathon.gr  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.marathon.gr/
http://www.marathon.gr/
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 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Τα συντασσόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης  

 τα Παραρτήματά της  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Η σχετική Μελέτη και η παρούσα Διακήρυξη, που αποτελούν τα έγγραφα της σύμβασης,  διατίθενται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
promithies@marathon.gr είτε στο γραφείο πρωτοκόλλου του δημοτικού καταστήματος Ν. Μάκρης, το 
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών (ημέρα του διαγωνισμού). Οι απαντήσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του δήμου  
http://www.marathon.gr  προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, 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 από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

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 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.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 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

mailto:promithies@marathon.gr
http://www.marathon.gr/
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές για την παρούσα. 

2  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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. 

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 

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 

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 τελεσίδικη 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 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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 (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,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

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.  

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση,  ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2 θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4   Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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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 23 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.  

2.2.3.5  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.6 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  

2.2.3.7    Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9 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 Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι  στις 
ασφάλειες οχημάτων.  

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. 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 60.000,00 Ευρώ 
κατά έτος για τα τελευταία τρία έτη, στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. 

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία τριετία να έχουν εκτελέσει συναφείς συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών τις κυριότερες από τις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν. 

2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης   

Δεν απαιτούνται 

2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση παροχής των υπηρεσιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

2.2.9 Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.9.1  Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα  ΙΙΙ (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ 
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 ). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8) 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας.  Εφόσον ο ανάδοχος  έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα εκδίδεται από τους αρμόδιους οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης.  

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.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 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 και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) και για να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία, προσκομίζουν ειδική 
έγκριση, ή βεβαίωση, ή άδεια από τον οργανισμό που είναι μέλη της χώρας καταγωγής τους.   

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών προσκομίζουν πιστοποιητικό ότι 
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. 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 
τις κυριότερες συναφείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 2.2.7 οι οικονομικοί 
φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 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 οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό 
συμφωνητικό ή άλλο κατάλληλο μέσο). 

2.3  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής  

2.4  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, για  όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες (ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος) και 
υποβάλλονται συμπληρώνοντας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΤΕΥΔ) & ΙV (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
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.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου 

Μαραθώνος επί της οδού Λ. Μαραθώνος 104 στον 1ο όροφο (πλησίον του τμήματος προμηθειών), 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού . 

Η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται στην παρ. 1.5 της παρούσας διακήρυξης 
2.4.2.2.  Επιτρέπεται παράλληλα προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς και η 
ταχυδρομική, στην ταχ. δ/νση Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, Τ.Κ. 190 05, στο γραφείο πρωτοκόλλου στο 
ισόγειο. Οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα 
περιέλθουν στην υπηρεσία με ευθύνη του υποψηφίου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού (βλ. παρ. 1.5 της παρούσας διακήρυξης) 

Συγκεκριμένα οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους τρόπους που αναφέρονται 
ανωτέρω (παρ. 1.5 της παρούσας διακήρυξης)  

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο 
(Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας του διαγωνισμού για να αποσφραγισθούν κατά 
την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού . 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν την αλληλογραφία τους, ή να καταθέτουν τα ένδικα μέσα (τα 
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά στάδιο του διαγωνισμού) που ενδεχομένως ασκήσουν, 
στην διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005, Ν. Μάκρη. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με το διαγωνισμό από το τμήμα προμηθειών στα 
τηλέφωνα: 22943 20572-573-585 (Κατερέλου Κατερίνα, Αλεξανδρή Χρυσούλα, Βασταρδή Σοφία) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και με την αποστολή email στο: promithies@marathon.gr 

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 τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 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 τους προσφορά σύμφωνα με τα 
παραρτήματα της παρούσας. 

2.4.2.5. Οι οικονομικοί φορείς εσωκλείουν τους (υπο)φακέλους της προσφοράς τους σε έναν κυρίως 
φάκελο στον οποίο αναγράφουν όλα τα στοιχεία της παρούσας όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα 
της  παρ. 1.1. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

πληροφορία, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου Ι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο προσαρτάται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΤΕΥΔ) της παρούσας διακήρυξης. 

β) εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ (Μελέτη) της 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 αναφερόμενα 
στο ως άνω Παράρτημα.  

mailto:promithies@marathon.gr
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης :  
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συμπληρώνοντας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV (Τιμολόγιο Προσφοράς). 
Α. Τιμές  Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
Δεν είναι αποδεκτός ο τρόπος πληρωμής που περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες,  πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενός έτους, που 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται.  

Σε περίπτωση αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε 
την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που 
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

2.4.5  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 στην παρούσα 
διακήρυξη. 

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) Εάν κατατεθεί 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 
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς . 

Η αποσφράγιση διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην αποσφράγιση του φακέλου  
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά" και το δεύτερο στάδιο την αποσφράγιση του φακέλου 
"Οικονομική Προσφορά".  

Κατά την κρίση της επιτροπής η αποσφράγιση μπορεί να διενεργηθεί σε μία δημόσια συνεδρίαση. Εφόσον 
όμως ο διαγωνισμός διενεργηθεί σε δύο διακριτές συνεδριάσεις, η επιτροπή οφείλει να ενημερώσει με 
ειδική πρόσκληση τους συμμετέχοντες για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών (δεύτερο στάδιο). 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ηµεροµηνία και 
ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά" 
και "Οικονοµική Προσφορά". 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών ως εξής:  

α) Στο πρώτο στάδιο αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς 
και μονογράφονται και σφραγίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η τεχνική προσφορά ανά 
φύλλο. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
τεχνική προσφορά δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος. Οι φάκελοι των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων τηρούνται από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν. 

Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
στοιχεία τεχνικής προσφοράς καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Αξιολογεί τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων 
της σύμβασης και στο πρακτικό που συντάσσει αναφέρεται στην απόρριψη των προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές στο πρώτο στάδιο καθώς και στην αποδοχή των προσφορών που γίνονται αποδεκτές 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και αναφέρεται στις προσφορές που γίνονται αποδεκτές για το επόμενο στάδιο, 

β) Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου (αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών) ακολουθεί το δεύτερο στάδιο και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά.  

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο  αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης απόρριψης της 
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προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησής της ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 
τυχόν ασκηθείσα ένσταση.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη πρακτικού. Στο πρακτικό αυτό η επιτροπή αναφέρεται 
στα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών προσφορών. Εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψη των ενδιαφερομένων στην κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  

δ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (µέσω της αναθέτουσας αρχής) μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 
να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση µε τις 
λοιπές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, η προθεσμία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης «προσωρινού» αναδόχου, μαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα , µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

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 ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 βάσει τιμής, 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 έως και 2.2.9 της παρούσας διακήρυξης,  

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., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.   

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 (οικονομική επιτροπή) 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.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον «προσωρινό 
ανάδοχο» με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ επί αποδείξει.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πρωτόκολλο του Δήμου και 
διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό, στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 
αποφασίζει, σύμφωνα µε τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι θιγόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση κατά των 
αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
πράξης σε αυτούς. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προκαταβολής δεν απαιτούνται. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
αποτελούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος 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, 
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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 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος ή 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 2.2.9.2 
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 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 του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση αγοράς νέων οχημάτων και μηχανημάτων, αφού έχει υπογραφεί η σύμβαση, η ανάδοχος 
ασφαλιστική εταιρεία θα έχει την υποχρέωση ασφάλισης αυτών μετά από έγγραφη ενημέρωση της 
υπηρεσίας, οι ασφαλιστικές τους καλύψεις θα είναι όμοιες με τις ασφαλίσεις των αντίστοιχων 
υπαρχόντων οχημάτων και μηχανημάτων και επιπροσθέτως ο Δήμος θα μπορεί να ζητήσει για αυτά 
ασφαλιστική κάλυψη για ολική κλοπή με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογο της αξίας τους.  

Αν στο Δήμο γίνει προσωρινή παραχώρηση οχημάτων ή μηχανημάτων από άλλους οργανισμούς, δηλαδή 
από άλλο Δήμο ή από την Περιφέρεια Αττικής, ή οποιοδήποτε άλλο φορέα,  η ανάδοχος ασφαλιστική 
εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει αυτά, μετά από έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας και με 
ασφαλιστικές καλύψεις όμοιες με των αντίστοιχων υπαρχόντων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.    

Στην περίπτωση αγοράς ή παραχώρησης ή δωρεάς οχημάτων ή μηχανημάτων από ιδιώτη η ανάδοχος 
ασφαλιστική εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει αυτά, μετά από έγγραφη ενημέρωση της 
υπηρεσίας και με ασφαλιστικές καλύψεις όμοιες με των αντίστοιχων υπαρχόντων οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου.    

Για όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την ασφαλιστική 
κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία ή ακινητοποιούνται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο της οικονομικής επιβάρυνσης αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο 
υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με όλες τις από το 
Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. 

4.6  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  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) ο ανάδοχος παραβιάζει σοβαρά τις υποχρεώσεις του. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας εντός 10 εργάσιμων 
ημερών αμέσως μετά την έκδοση και παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όσα οχήματα 
ασφαλιστούν. Για την πληρωμή απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων και 
βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή (άρθρο 15 και 37 ΚΤΧ) 

Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση. 

5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος ( Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την 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. 

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, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος 
από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων. 

5.2.2. Δεν επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες.  

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων 
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
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σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’ ύλην 
αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης 
Υποδομών σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών, η οποία και θα εισηγείται  στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (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.  

6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος  από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και 
λήγει την 28/02/2020  

Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται 
για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων (28-02-2020) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και 
ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος 
στόλου του Δήμου. 

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 
διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και 
επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις 
ασφαλιστικές καλύψεις. 

6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
σχετική μελέτη και την παρούσα, 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. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (δημοτικό 
Συμβούλιο) με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 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. 

6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

Αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για τη Διαύγεια 
(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
(http://www.marathon.gr ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
http://www.marathon.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α  Φυσικό Αντικείμενο  

Η Παρούσα σύμβαση αναφέρεται στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων (Δικύκλων, 
επιβατικών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου 
Μαραθώνος. Τα προς ασφάλιση οχήματα αναγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες: 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

    

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3025 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K547862 20/6/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 3027 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K546050 20/6/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 3192 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K932615 12/8/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 3191 MERCEDES 38 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ
ΦΟΡΟ 

WDB9525031K933455 12/8/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 6008 MERCEDES 68 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB62110715518074 16/1/1991 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 6580 DAIMLER 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K934304 7/4/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΚΥ 6779 IVECO 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
ZCFA1TF0102409407 

18/11/2004 
(Είχε διατεθεί 

από την 
Περιφέρεια 

μέχρι 31/8/2008, 
και παραμένει 
έτσι χωρίς να 

έχουν γίνει 
άλλες ενέργειες.) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 ΚΗΟ 6180 MERCEDES 66 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB6521631K069320 3/8/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. ΙΣΧ.   

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

9 ΚΗΙ 3121 MERCEDES 57 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
WDB6525531K053608 16/12/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΚΗΙ 3181 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202435877 30/7/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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11 ΚΗΙ 6595 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202451789 28/6/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 ΚΗΙ 6594 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202448238 28/6/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 ΚΗΙ 6593 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202447018 28/06/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

14 ΚΗΗ 2206 IVECO 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
   

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΝΤΑΛΙΚΕΣ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
 ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ  

1ης 
ΑΔΕ
ΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 6568 SCANIA 94 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΤΑΛΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

XLER6X40005109280 02/02/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 6557 VOLVO 72 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΤΑΛΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

YV2H2A3D3EA047826 12/02/1993 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 6559 RENAULT 67 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΚ 
VF633KVC000102714 01/12/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΦΟΡΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3026 MERCEDES 38 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB9525031K549219 20/06/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 
ΚΗΗ 6416 
(ΚΗΙ 7263) 

MERCEDES 24 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB6740181K132037 04/10/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΟ 6139 MERCEDES 36 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB6750461K055736 03/11/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 6584 MERCEDES 66 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB6520091K183768 25/05/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 6178 MERCEDES 68 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB65243915565174 06/06/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 3009 MAGIRUS 96 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ ΜΤΦ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4900058575 08/02/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3040 IVECO 35 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(34 ΘΕΣΕΩΝ) 

ZXF095D0002343089 10/08/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 6560 IVECO 18 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(18 ΘΕΣΕΩΝ) 

ZCF04580105251734 11/01/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 
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3 ΚΗΙ 9610 FORD 17 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(15 ΘΕΣΕΩΝ) 

WFOEXXGBVEWM82539 07/03/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 7290 MAN 41 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(35 ΘΕΣΕΩΝ ) 

WMAL53ZZ24Y134052 22/02/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΙ 7291 MAN 41 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(35 ΘΕΣΕΩΝ ) 

WMAL53ZZ44Y132769 22/02/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 KHI 3105 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  14/08/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 3103 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  14/08/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΟ 6198 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  15/11/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΟ 6165 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  28/08/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΙ 7275 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  06/12/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 6565 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0806631 25/01/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΚΗΙ 3161 OPEL 11 ΦΟΡΤΗΓΟ WOLOXCF2533066790 12/01/2004 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

8 ΚΗΙ 7340 TOYOTA 12 ΦΟΡΤΗΓΟ JT121UK1300004670 07/11/2006 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

9 ΚΗΗ 2228 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0160480 23/06/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΚΗΗ 2229 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0056672 23/06/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 KHI 7332 
OPEL 

CORSA 
10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXCF6864296631  ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 KHH 5500 
OPEL 

CORSA 
9 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXLF6864307429 27/07/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 KHH 5548 
OPEL 
AGILA 

8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOHAF681G144983 31/07/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 KHH 5510 
OPEL 

ASTRA 
10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOTGF3542142103 03/06/2004 ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 KHH 5546 
OPEL 

VECTRA 
11 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOZCF6931004497 03/01/2003 ΒΕΝΖΙΝΗ 

6 KHH 5543 KIA PICADO 8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ   ΒΕΝΖΙΝΗ 

7 KHO 6131 SUZUKI SX4 11 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΤΖΙΠ TSMEYB21S00491409 13/07/2010 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

8 KHH 2270 
FORD 

WERKEAG 
14 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SFAHXXBDVHTG80194 19/11/2008 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

9 KHI 7308 
HYUNDAI 

H1 
16 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 09 
ΘΕΣΕΩΝ 

KMJWWH7WP4U557149 02/05/2006 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

10 KHI 3179 
NISSAN 
ALMERA 

10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN SJNBAAN16U034411 15/07/2004 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

11 KHO 6127 VW VENTO 10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WVWZZZ1HZPW204337 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕ
ΝΟ 15/06/1999 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ 

ΟΔΔΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 
1999 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

12 KHH 6408 
OPEL 

CORSA 
10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXCF6824286718  ΒΕΝΖΙΝΗ 

13 KHH 6409 SKODA 10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TMBJD46Y854366916  ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΣΑΡΩΘΡΑ 
 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Η : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 85931 MERCEDES 136 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  24/06/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 88060 
IVECO 
ΤΥΠΟΣ 

ML150E24 
240 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ZCFA1LJ0202447385 19/01/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 57982 CATERPILLAR 100 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ 
Δ.Ε.Π.Α.) 

 1978 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 35423 JCB 89,5 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

360875/R 26/10/1992 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΜΕ 42524 JCB 85 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

6LR3CXTSETE044606
0 

02/06/1997 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΜΕ 118062 VOLVO 95 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

VCEOBL71C00017024 01/09/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5  JCB 85 JCB 
SLP 3CXTSTE 

0441352 
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΜΕ 122889 JCB 100 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 3CX4TA81340185 20/03/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 88150 IVECO 210 ΣΑΡΩΘΡΟ ZCFA1LF02024629 19/04/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 112582 
DULEVO 
ΤΥΠΟΣ 
2004SB 

63 ΣΑΡΩΘΡΟ 2004V00099  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι : ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 85930 MERCEDES 140 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

WDB6740111K003786 24/06/2005 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΜΕ 118000 IVECO 177 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ZCFC65D0005801784 07/07/2010 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΜΕ 42513 NISSAN 94 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWAL8024VTA386705 03/02/1997 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ IΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 104714 MITSUBISHI 136 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  24/06/2008 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΜΕ 59562 TOYOTA 75 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  21/07/2000 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΚΗΙ 7303 MAZDA 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JMZUN82426W401240 02/05/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 ΚΗΥ 8430 MITSUBISHI 16 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(Διαμορφωμένο για 

Πυροσβεστικό, 
Τοποθετήθηκε 

Εκχιονιστική Λεπίδα 
& Αλατιέρα) 

MMBCNK75CVD023310 

29/06/2007 
(Παραχωρήθηκε 

από την 
ΤΕΔΚΝΑ το έτος 

1997) 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΖΧΡ 411 YAMAHA 110 MHXANAKI MLEVE031000009700 02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

7 ΜΕ 112608 
CATERPILLAR 

D4E 75 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 69x0958 30/11/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 ΜΕ 112609 CATERPILLAR 955 130 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 64J04675 28/09/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 ΜΕ 59595 JCB 64 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

SLP 
2CXASWE0762299 

02/10/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΜΕ 104712 MAN 230 

ΦΟΡΤΗΓΟ Μ.Ε. 
ΦΕΡΕΙ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΚΑΙ 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

WMAM070035M134926 06/11/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 ΑΜ 65921 UNIMOC 92 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΕΡΕΙ 
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
406121000922  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12  BOB CAT 38 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 460 514912333   
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2 ΖΧΡ 412 YAMAHA 110 MHXANAKI MLEVE031000009711 02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΖΧΡ 413 NOVA 124 MHXANAKI  02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 ΒΚΒ 929 METROPOLIS 149 MHXANAKI L4STCDK886200709 12/10/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 ΒΚΒ 930 METROPOLIS 149 MHXANAKI L4STCKDK986200704 12/10/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : ίδια έσοδα 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  24.193,55€ 

Φ.Π.Α. 24% ήτοι 5.806, 45€ 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και 
κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (ΤΕΟ), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ). Ο 
Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ. Σε όλα τα συμβόλαια έχει υπολογιστεί ομαδική 
έκπτωση 25%. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Μελέτη (Τεχνική ΄Εκθεση - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)  

 

           

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδομών  

 ------------------------------------------------- 

Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6                                                 

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                     

Τηλ.22943-20974 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας   03 /12/2018 
 
MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.000€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 10.6253.01 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχημάτων (Δικύκλων, επιβατικών, 

φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου. (διάρκεια 

ασφάλισης ένα (1) έτος και ειδικότερα από 28/2/2019 – 28/2/2020). Τα οχήματα του Δήμου που 

mailto:kathariotita@marathon.gr
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θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μελέτης στους 

πίνακες που ακολουθούν παρακάτω. 

 

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν: 

 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού». 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 

«Αρμοδιότητες Δημάρχου», 65 παρ.1 «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» και παρ. δ και ε 

του άρθρου72 «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες». 

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως 

τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε από το 7ο εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις 

συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης. 

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 Τις διατάξεις του Ν.2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.»  

 Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.Δ. 237/86 

(Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « 

Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες 

διατάξεις. 

 Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης 

της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 

και τα Π.∆.1091/81και 118/85,  

 Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 

10/2003, 

 Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.»,  

 Τις διατάξεις Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της 

νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις». 

 

 Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν όλα τα οχήματα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα 

οχημάτων. Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (με τα κατώτατα όρια 

υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 

 

1. Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από 

τον νόμο ποσό (1.000.000 €). 

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από 

τον νόμο ποσό (1.000.000 €). 

3. Πυρκαγιάς για οποιοδήποτε λόγο καλυπτόμενης και από τρομοκρατικές ενέργειες, με ύψος 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). 

4. Θραύσης κρυστάλλων – υαλοπινάκων. 

5. Υλικών ζημιών ανασφάλιστου οχήματος. 
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6. Προστασίας Bonus Malus. 

7. Φροντίδας ατυχήματος. 

8. Νομική προστασία. 

 

 

Ειδικότερα, τα οχήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ 

(Μηχάνημα Έργου) καθώς και τα οχήματα με γερανό, καλύπτονται επιπλέον για:  

A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 30.000 €. 

B. Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό 10.000 €. 

C. Οδική βοήθεια σε βαρέα μηχανήματα, οχήματα, απορριμματοφόρα και ελκυστήρες μέχρι 

(13) μεταφορές ετησίως.  

 

Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του 

Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι 

την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων 

οχημάτων (28/02/2020) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές 

καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του 

υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 

Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόμιμους 

φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, 

επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ. Σε όλα τα 

συμβόλαια έχει υπολογισθεί ομαδική έκπτωση 25%. 

 

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί 

το δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την 

κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, 

επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές καλύψεις. 

 

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, 

εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιμο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, 

μεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

Ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 30.000 € (υπηρεσία με 

ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό του Ο.Ε. 2019 του Δήμου Μαραθώνος (υπ. αρ. αποφ. 

στον κωδικό  αριθμό:  

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 30.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 30.000 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδομών  

 ------------------------------------------------- 

Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6                                                 

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                     

Τηλ.22943-20974 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας    03/12/2018 
 
MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.000€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 10.6253.01 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
    

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3025 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K547862 20/6/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 3027 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K546050 20/6/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 3192 MERCEDES 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K932615 12/8/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 3191 MERCEDES 38 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ
ΦΟΡΟ 

WDB9525031K933455 12/8/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 6008 MERCEDES 68 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB62110715518074 16/1/1991 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 6580 DAIMLER 38 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB9525031K934304 7/4/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΚΥ 6779 IVECO 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
ZCFA1TF0102409407 

18/11/2004 
(Είχε διατεθεί 

από την 
Περιφέρεια 

μέχρι 31/8/2008, 
και παραμένει 
έτσι χωρίς να 

έχουν γίνει 
άλλες ενέργειες.) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 ΚΗΟ 6180 MERCEDES 66 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ

ΦΟΡΟ 
WDB6521631K069320 3/8/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kathariotita@marathon.gr
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 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ ΦΟΡ. ΙΣΧ.   

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

9 ΚΗΙ 3121 MERCEDES 57 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
WDB6525531K053608 16/12/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΚΗΙ 3181 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202435877 30/7/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 ΚΗΙ 6595 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202451789 28/6/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 ΚΗΙ 6594 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202448238 28/6/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 ΚΗΙ 6593 IVECO SPA 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
ZCFA1TM0202447018 28/06/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

14 ΚΗΗ 2206 IVECO 35 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ

ΤΟΦΟΡΟ 
   

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΝΤΑΛΙΚΕΣ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
 ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ  

1ης 
ΑΔΕ
ΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 6568 SCANIA 94 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΤΑΛΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

XLER6X40005109280 02/02/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 6557 VOLVO 72 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΝΤΑΛΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

YV2H2A3D3EA047826 12/02/1993 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 6559 RENAULT 67 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΚ 
VF633KVC000102714 01/12/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΦΟΡΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3026 MERCEDES 38 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB9525031K549219 20/06/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 
ΚΗΗ 6416 
(ΚΗΙ 7263) 

MERCEDES 24 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB6740181K132037 04/10/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΟ 6139 MERCEDES 36 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB6750461K055736 03/11/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 6584 MERCEDES 66 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB6520091K183768 25/05/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 6178 MERCEDES 68 ΦΟΡΤΗΓΟ WDB65243915565174 06/06/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 3009 MAGIRUS 96 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΟ ΜΤΦ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4900058575 08/02/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΙ 3040 IVECO 35 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(34 ΘΕΣΕΩΝ) 

ZXF095D0002343089 10/08/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 6560 IVECO 18 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(18 ΘΕΣΕΩΝ) 

ZCF04580105251734 11/01/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

3 ΚΗΙ 9610 FORD 17 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(15 ΘΕΣΕΩΝ) 

WFOEXXGBVEWM82539 07/03/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 7290 MAN 41 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(35 ΘΕΣΕΩΝ ) 

WMAL53ZZ24Y134052 22/02/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΙ 7291 MAN 41 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(35 ΘΕΣΕΩΝ ) 

WMAL53ZZ44Y132769 22/02/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 KHI 3105 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  14/08/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΗΙ 3103 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  14/08/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΟ 6198 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  15/11/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΟ 6165 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  28/08/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΙ 7275 TOYOTA 17 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  06/12/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΙ 6565 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0806631 25/01/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΚΗΙ 3161 OPEL 11 ΦΟΡΤΗΓΟ WOLOXCF2533066790 12/01/2004 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

8 ΚΗΙ 7340 TOYOTA 12 ΦΟΡΤΗΓΟ JT121UK1300004670 07/11/2006 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

9 ΚΗΗ 2228 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0160480 23/06/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΚΗΗ 2229 NISSAN 16 ΦΟΡΤΗΓΟ JN1CPUD22U0056672 23/06/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 ΚΗΙ 3055 PIAGGIO 7 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ZAPS85V0000003952 08/11/1994 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 KHI 7332 
OPEL 

CORSA 
10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXCF6864296631  ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 KHH 5500 
OPEL 

CORSA 
9 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXLF6864307429 27/07/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 KHH 5548 
OPEL 
AGILA 

8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOHAF681G144983 31/07/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 KHH 5510 
OPEL 

ASTRA 
10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOTGF3542142103 03/06/2004 ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 KHH 5546 
OPEL 

VECTRA 
11 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOZCF6931004497 03/01/2003 ΒΕΝΖΙΝΗ 

6 KHH 5543 KIA PICADO 8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ   ΒΕΝΖΙΝΗ 
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7 KHO 6131 SUZUKI SX4 11 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΤΖΙΠ TSMEYB21S00491409 13/07/2010 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

8 KHH 2270 
FORD 

WERKEAG 
14 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SFAHXXBDVHTG80194 19/11/2008 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

9 KHI 7308 
HYUNDAI 

H1 
16 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 09 
ΘΕΣΕΩΝ 

KMJWWH7WP4U557149 02/05/2006 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

10 KHI 3179 
NISSAN 
ALMERA 

10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN SJNBAAN16U034411 15/07/2004 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

11 KHO 6127 VW VENTO 10 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WVWZZZ1HZPW204337 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕ
ΝΟ 15/06/1999 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ 

ΟΔΔΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 
1999 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

12 KHH 6408 
OPEL 

CORSA 
 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOLOXCF6824286718  ΒΕΝΖΙΝΗ 

13 KHH 6409 SKODA  ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TMBJD46Y854366916  ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΣΑΡΩΘΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 88150 IVECO 210 ΣΑΡΩΘΡΟ ZCFA1LF02024629 19/04/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 112582 
DULEVO 
ΤΥΠΟΣ 
2004SB 

63 ΣΑΡΩΘΡΟ 2004V00099  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Η : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 85931 MERCEDES 136 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  24/06/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 88060 
IVECO 
ΤΥΠΟΣ 

ML150E24 
240 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ZCFA1LJ0202447385 19/01/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 57982 CATERPILLAR 100 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ 
Δ.Ε.Π.Α.) 

 1978 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 35423 JCB 89,5 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

360875/R 26/10/1992 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΜΕ 42524 JCB 85 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

6LR3CXTSETE044606
0 

02/06/1997 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΜΕ 118062 VOLVO 95 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

VCEOBL71C00017024 01/09/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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5  JCB  JCB 
SLP 3CXTSTE 

0441352 
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΜΕ 122889 JCB 100 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 3CX4TA81340185 20/03/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

7 ΜΕ 112608 
CATERPILLAR 

D4E 75 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 69x0958 30/11/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 ΜΕ 112609 CATERPILLAR 955 130 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 64J04675 28/09/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 ΜΕ 59595 JCB 64 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

SLP 
2CXASWE0762299 

02/10/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 ΜΕ 104712 MAN 230 

ΦΟΡΤΗΓΟ Μ.Ε. 
ΦΕΡΕΙ ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

WMAM070035M134926 06/11/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 ΑΜ 65921 UNIMOC 92 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΕΡΕΙ 
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
406121000922  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12  BOB CAT 38 ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 460 514912333   

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι : ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 85930 MERCEDES 140 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 

WDB6740111K003786 24/06/2005 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΜΕ 118000 IVECO 177 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ZCFC65D0005801784 07/07/2010 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΜΕ 42513 NISSAN 94 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWAL8024VTA386705 03/02/1997 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ IΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΜΕ 104714 MITSUBISHI 136 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  24/06/2008 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΜΕ 59562 TOYOTA 75 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  21/07/2000 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΚΗΙ 7303 MAZDA 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JMZUN82426W401240 02/05/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 ΚΗΥ 8430 MITSUBISHI 16 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
(Διαμορφωμένο για 

Πυροσβεστικό, 
Τοποθετήθηκε 

Εκχιονιστική Λεπίδα 
& Αλατιέρα) 

MMBCNK75CVD023310 

29/06/2007 
(Παραχωρήθηκε 

από την 
ΤΕΔΚΝΑ το έτος 

1997) 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
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ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 
 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ 

ΜΑΡΚΑ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΖΧΡ 411 YAMAHA 1 MHXANAKI MLEVE031000009700 02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΖΧΡ 412 YAMAHA 1 MHXANAKI MLEVE031000009711 02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΖΧΡ 413 NOVA 1 MHXANAKI  02/06/2006 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 ΒΚΒ 929 METROPOLIS 2 MHXANAKI L4STCDK886200709 12/10/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 ΒΚΒ 930 METROPOLIS 2 MHXANAKI L4STCKDK986200704 12/10/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 
 

 

1. Η ασφάλιση αφορά το σύνολο των οχημάτων (Δικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, 

απορριμματοφόρων, λεωφορείων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου  (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) με διάρκεια ασφάλισης ένα (1) έτος και ειδικότερα από 

28/2/2019 – 28/2/2020. 

 

2. Η προσφερόμενη τιμή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους 

νόμιμους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας 

(Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα συμβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο Δήμος απαλλάσσεται από 

καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ. Σε όλα τα συμβόλαια έχει υπολογισθεί ομαδική 

έκπτωση 25%. 

 

3. Tυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του 

Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και 

μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των 

υπολοίπων οχημάτων (28/2/2020) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και 

ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 

οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος διαχείρισης & 

συντήρησης οχημάτων 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

συντήρησης υποδομών 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδομών  

 ------------------------------------------------- 

Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6                                                 

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                     

Τηλ.22943-20582 

Fax 22943-20535 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας    03 /12/2018 
 
MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:24 /2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.000€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 10.6253.01 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 

 

Της ατομικής επιχείρησης / ημεδαπό νομικό πρόσωπο 

..…………………………………………………………………………….. 
με έδρα 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
οδός …………………………………………………………… αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................. 

αρ. τηλ. ………………………………… αρ. κινητού τηλ. ………………………. αρ. τηλε/τυπου ( fax ) 

..…..…………………… 
 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των 

λοιπών στοιχείων της μελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρούσας εργασίας.     

 
 

ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 Κ.Α. 10.6253.01 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ   

1 ΚΗΙ 3025 MERCEDES   

2 ΚΗΙ 3027 MERCEDES   

3 ΚΗΙ 3192 MERCEDES   

4 ΚΗΙ 3191 MERCEDES   

5 ΚΗΟ 6008 MERCEDES   

6 ΚΗΙ 6580 DAIMLER   

7 ΚΥ 6779 IVECO   

8 ΚΗΟ 6180 MERCEDES   

9 ΚΗΙ 3121 MERCEDES   

10 ΚΗΙ 3181 IVECO SPA   

mailto:kathariotita@marathon.gr
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11 ΚΗΙ 6595 IVECO SPA   

12 ΚΗΙ 6594 IVECO SPA   

13 ΚΗΙ 6593 IVECO SPA   

14 ΚΗΗ 2206 IVECO  

ΟΜΑΔΑ Β : ΝΤΑΛΙΚΕΣ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

  

1 ΚΗΙ 6568 SCANIA   

2 ΚΗΙ 6557 VOLVO   

3 ΚΗΙ 6559 RENAULT   

      

ΟΜΑΔΑ Γ : ΦΟΡΤΗΓΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

  

1 ΚΗΙ 3026 MERCEDES   

2 
ΚΗΗ 6416 
(ΚΗΙ 7263) 

MERCEDES 
  

3 ΚΗΟ 6139 MERCEDES   

4 ΚΗΙ 6584 MERCEDES 
  

5 ΚΗΟ 6178 MERCEDES   

6 ΚΗΙ 3009 MAGIRUS   

ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΚΗΙ 3040 IVECO   

2 ΚΗΙ 6560 IVECO   

3 ΚΗΙ 9610 FORD 
  

4 ΚΗΙ 7290 MAN   

5 ΚΗΙ 7291 MAN   

 ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 KHI 3105 TOYOTA   

2 ΚΗΙ 3103 TOYOTA   

3 ΚΗΟ 6198 TOYOTA   

4 ΚΗΟ 6165 TOYOTA 
  

5 ΚΗΙ 7275 TOYOTA   

6 ΚΗΙ 6565 NISSAN   

7 ΚΗΙ 3161 OPEL   

8 ΚΗΙ 7340 TOYOTA  

9 ΚΗΗ 2228 NISSAN  

10 ΚΗΗ 2229 NISSAN  

11 ΚΗΙ 3055 PIAGGIO  
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 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 

    

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 KHI 7332 OPEL CORSA   

2 KHH 5500 OPEL CORSA   

3 KHH 5548 OPEL AGILA   

4 KHH 5510 OPEL ASTRA   

5 KHH 5546 OPEL VECTRA   

6 KHH 5543 KIA PICADO   

7 KHO 6131 SUZUKI SX4   

8 KHH 2270 FORD WERKEAG  

9 KHI 7308 HYUNDAI H1  

10 KHI 3179 NISSAN ALMERA  

11 KHO 6127 VW VENTO  

12 KHH 6408 OPEL CORSA  

13 KHH 6409 SKODA  

    

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΣΑΡΩΘΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΜΕ 88150 IVECO   

2 ΜΕ 112582 
DULEVO ΤΥΠΟΣ 

2004SB   

ΟΜΑΔΑ Η : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 85931 MERCEDES   

2 ΜΕ 88060 
IVECO ΤΥΠΟΣ 

ML150E24   

ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 57982 CATERPILLAR  

2 ΜΕ 35423 JCB  

3 ΜΕ 42524 JCB  

4 ΜΕ 118062 VOLVO  

5  JCB  

6 ΜΕ 122889 ΙΝΤ  

7 ΜΕ 112608 CATERPILLAR D4E  

8 ΜΕ 112609 CATERPILLAR 955  

9 ΜΕ 59595 JCB  

10 ΜΕ 104712 MAN  

11 ΑΜ 65921 UNIMOC  

12  BOB CAT  

13 ME110676 JCB  

ΟΜΑΔΑ Ι : ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 85930 MERCEDES  

2 ΜΕ 118000 IVECO  

3 ΜΕ 42513 NISSAN  
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ΟΜΑΔΑ IΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 104714 MITSUBISHI  

2 ΜΕ 59562 TOYOTA  

3 ΚΗΙ 7303 MAZDA  

4 ΚΗΥ 8430 MITSUBISHI  

ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€)  

1 ΖΧΡ 411 YAMAHA  

2 ΖΧΡ 412 YAMAHA  

3 ΖΧΡ 413 NOVA  

4 ΒΚΒ 929 METROPOLIS  

5 ΒΚΒ 930 METROPOLIS  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI–ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6183 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104/Ν.ΜΑΚΡΗ/19005 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κατερέλου Κατερίνα, Βασταρδή Σοφία, Αλεξανδρή Χρυσούλα  
- Τηλέφωνο: 22943 20572, 22943 20585, 22943 20573 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@marathon.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : http://www.marathon.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (CPV : 66514110-0)  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004137821/06-12-2018 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Δεν υπάρχουν τμήματα 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Π.31516/21-12-
2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithies@marathon.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xv Όπως ορίζεται 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 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδομών  

 ------------------------------------------------- 

Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6                                                 

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                     

Τηλ.22943-20582 

Fax 22943-20535 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας    03 /12/2018 
 
MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:24 /2018 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.000€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 10.6253.01 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 

 

Της ατομικής επιχείρησης / ημεδαπό νομικό πρόσωπο 

..…………………………………………………………………………….. 
με έδρα 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
οδός …………………………………………………………… αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................. 

αρ. τηλ. ………………………………… αρ. κινητού τηλ. ………………………. αρ. τηλε/τυπου ( fax ) 

..…..…………………… 
 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των 

λοιπών στοιχείων της μελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρούσας εργασίας.     

 
 

ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 Κ.Α. 10.6253.01 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ   

1 ΚΗΙ 3025 MERCEDES   

2 ΚΗΙ 3027 MERCEDES   

3 ΚΗΙ 3192 MERCEDES   

4 ΚΗΙ 3191 MERCEDES   

5 ΚΗΟ 6008 MERCEDES   

6 ΚΗΙ 6580 DAIMLER   

mailto:kathariotita@marathon.gr
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7 ΚΥ 6779 IVECO   

8 ΚΗΟ 6180 MERCEDES   

9 ΚΗΙ 3121 MERCEDES   

10 ΚΗΙ 3181 IVECO SPA   

11 ΚΗΙ 6595 IVECO SPA   

12 ΚΗΙ 6594 IVECO SPA   

13 ΚΗΙ 6593 IVECO SPA   

14 ΚΗΗ 2206 IVECO  

ΟΜΑΔΑ Β : ΝΤΑΛΙΚΕΣ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ 

  

1 ΚΗΙ 6568 SCANIA   

2 ΚΗΙ 6557 VOLVO   

3 ΚΗΙ 6559 RENAULT   

      

ΟΜΑΔΑ Γ : ΦΟΡΤΗΓΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

  

1 ΚΗΙ 3026 MERCEDES   

2 
ΚΗΗ 6416 
(ΚΗΙ 7263) 

MERCEDES 
  

3 ΚΗΟ 6139 MERCEDES   

4 ΚΗΙ 6584 MERCEDES 
  

5 ΚΗΟ 6178 MERCEDES   

6 ΚΗΙ 3009 MAGIRUS   

ΟΜΑΔΑ Δ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΚΗΙ 3040 IVECO   

2 ΚΗΙ 6560 IVECO   

3 ΚΗΙ 9610 FORD 
  

4 ΚΗΙ 7290 MAN   

5 ΚΗΙ 7291 MAN   

 ΟΜΑΔΑ Ε : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 KHI 3105 TOYOTA   

2 ΚΗΙ 3103 TOYOTA   

3 ΚΗΟ 6198 TOYOTA   

4 ΚΗΟ 6165 TOYOTA 
  

5 ΚΗΙ 7275 TOYOTA   

6 ΚΗΙ 6565 NISSAN   
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7 ΚΗΙ 3161 OPEL   

8 ΚΗΙ 7340 TOYOTA  

9 ΚΗΗ 2228 NISSAN  

10 ΚΗΗ 2229 NISSAN  

11 ΚΗΙ 3055 PIAGGIO  

    

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
 

    

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 KHI 7332 OPEL CORSA   

2 KHH 5500 OPEL CORSA   

3 KHH 5548 OPEL AGILA   

4 KHH 5510 OPEL ASTRA   

5 KHH 5546 OPEL VECTRA   

6 KHH 5543 KIA PICADO   

7 KHO 6131 SUZUKI SX4   

8 KHH 2270 FORD WERKEAG  

9 KHI 7308 HYUNDAI H1  

10 KHI 3179 NISSAN ALMERA  

11 KHO 6127 VW VENTO  

12 KHH 6408 OPEL CORSA  

13 KHH 6409 SKODA  

    

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΣΑΡΩΘΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΜΕ 88150 IVECO   

2 ΜΕ 112582 
DULEVO ΤΥΠΟΣ 

2004SB   

ΟΜΑΔΑ Η : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 85931 MERCEDES   

2 ΜΕ 88060 
IVECO ΤΥΠΟΣ 

ML150E24   

ΟΜΑΔΑ Θ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 57982 CATERPILLAR  

2 ΜΕ 35423 JCB  

3 ΜΕ 42524 JCB  

4 ΜΕ 118062 VOLVO  

5  JCB  

6 ΜΕ 122889 ΙΝΤ  

7 ΜΕ 112608 CATERPILLAR D4E  

8 ΜΕ 112609 CATERPILLAR 955  

9 ΜΕ 59595 JCB  

10 ΜΕ 104712 MAN  

11 ΑΜ 65921 UNIMOC  

12  BOB CAT  
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13 ME110676 JCB  

ΟΜΑΔΑ Ι : ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 85930 MERCEDES  

2 ΜΕ 118000 IVECO  

3 ΜΕ 42513 NISSAN  

ΟΜΑΔΑ IΑ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€)  

1 ΜΕ 104714 MITSUBISHI  

2 ΜΕ 59562 TOYOTA  

3 ΚΗΙ 7303 MAZDA  

4 ΚΗΥ 8430 MITSUBISHI  

ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€)  

1 ΖΧΡ 411 YAMAHA  

2 ΖΧΡ 412 YAMAHA  

3 ΖΧΡ 413 NOVA  

4 ΒΚΒ 929 METROPOLIS  

5 ΒΚΒ 930 METROPOLIS  

 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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