
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος    3  -  4  -2019
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 28437
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   

      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  
Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
Ταχ. Κώδικας : 38001                                                                
Πληροφορίες  : Ζ. Καντόλα
Τηλ.                : 24213 50165                                      
Fax                 : 24210 97610   
E- mail            :z.kantola@  volos  -  city  .  gr  
Web site        : www.  dimos  volos.gr  

                                                        ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

   ΑΝΟΙ  K  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ      

Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

«Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για τη διετία
2019-2021 ενδεικτικού  προϋπολογισμού  συνολικού  ποσού  εκατόν  είκοσι  χιλιάδων
(120.000,00) ΕΥΡΩ».

O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

       Έχοντας  υπόψη :
α)  τις  διατάξεις  του  Νόμου  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε)» (ΦΕΚ  Α 147/8-8-2016).
β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116.
γ)  τις διατάξεις του άρθρου 4257/2014 περί κατάργησης της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά
πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/2006 και τη σχετική αιτιολογική έκθεση
του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 4412/2116.
δ)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143  Α΄/28-6-2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό».
ε) τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α),
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και την
διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116.
στ) τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  Κυβερνητικών,  Διοικητικών  και  Αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπως ισχύει. 
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014  «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις  Νομικών  προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  τομέα-  Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
η)  την  παρ.  ζ  του  πρώτου  άρθρου  του  Ν.  4152/2013  περί  «Προσαρμογής  της  Ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016. 
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θ)  τις  διατάξεις  της  ΥΑ  Π1/2390/16-10-2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας και διαχείρισης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ι)  την αριθ.  πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα  «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ).   
ια) τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υποπαράγραφο  ΣΤ 20,  του
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) και εν συνεχεία  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116. 
ιβ) τον Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
45/Α), όπως ισχύει».
ιγ)  τον  Ν.  3469/2006  «Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και  λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α) και τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
ιδ) τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015  «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ιε) τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα
λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
ιστ)  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.  4024/2011  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο
μισθολόγιο  –  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής  στρατηγικής 2012-2015» περί  «συγκρότησης των
συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  την  διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  μετά  από
διαδικασία κληρώσεως».
ιζ)Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
ιη) Τις διατάξεις της αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».    
ιθ) Τις  διατάξεις  του  π.δ.  39/2017  (ΦΕΚ  64Α΄)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών».
ιι) Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
κ) Την με αριθ. πρωτ: 20182/7-3-2019 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου Βόλου, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων.  
κα) Την υπ’ αριθ. 959/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε
η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων και
παρακολούθησης  συμβάσεων  υπηρεσιών,  εργασιών  &  μεταφορών  και  διαγωνισμών
προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
κβ) Τις υπ’ αριθ. Πρωτ. 23920/20-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΩ8ΒΩ96-ΑΒ9), 23918/20-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ00ΛΩ96-
ΕΓΥ), 23916/20-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΦ3ΠΒΩ96-Δ89), 23911/20-3-2019 (ΑΔΑ:6Ξ0ΧΩ96-ΔΑΕ), 23909/20-
3-2019  (ΑΔΑ:6ΡΦ1Ω96-ΟΧ1),  23907/20-3-2019  (ΑΔΑ:6Φ7ΝΩ96-8Χ3),  23906/20-3-2019
(ΑΔΑ:ΩΓΣΔΩ96-ΦΕΥ), 23898/20-3-2019 (ΑΔΑ:6ΤΙΝΩ96-ΨΦΕ), 23905/20-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΗ7Ω96-
ΟΔ3),  23920/20-3-2019  (ΑΔΑ:ΨΩ8ΒΩ96-ΑΒ9),  23902/20-3-2019  (ΑΔΑ:Ψ7ΩΦΩ96-4Φ3)  και
23901/20-3-2019 (ΑΔΑ:75Μ1Ω96-ΓΥΨ), Αποφάσεις έγκρισης της δαπάνης – δέσμευσης πίστωσης και
Ανάληψης  πολυετούς  Υποχρέωσης  σε  βάρος  των  Κ.Α.  10.6253.001,  10.6253.101,  15.6253.001,
20.6253001,  20.6253.101,  30.6253.001,  35.6253.001,  40.6253.001,  45.6253.001,  50.6253.001  και
70.6253.701  για  το  έτος  2019  και  των  αντίστοιχων  για  το  έτος  2020  και  β)  τις  βεβαιώσεις  του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.
80/2016  και  τις  δεσμεύσεις  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  με  αρ.
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1112/2019, 1113/2019, 1114/2019, 1115/2019, 1116/2019, 1117/2019, 1118/2019, 1122/2019, 1119/2019,
1120/2019 και 1121/2019.
κγ) Την υπ΄ αριθ.  172/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτη  και  καθορίσθηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ηλεκτρονικού  δημόσιου  ανοικτού
διαγωνισμού.
κδ) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004632399/18-03-2019 και το εγκεκριμένο αυτού.

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης   προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής  για  την
ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου για τη
διετία  2019  –  2021, σύμφωνα  με  την Μελέτη,  που  συνέταξε  η  Δ/νση  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης  του  Δήμου  Βόλου,  με  ενδεικτικό   προϋπολογισμό  δαπάνης  που  αφορά  το
διάστημα από 16-9-2019 έως 16-9-2021 και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι
χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, και θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς του 2019 και 2020 με τα
αντίστοιχα  ποσά  των  εξήντα χιλιάδων  (60.000,00)   ευρώ  για  το  έτος  2019,  και  εξήντα
χιλιάδων   (60.000,00) ευρώ για το έτος 2020 και τους κωδικούς 10-6253.001, 10-6253.101,
15-6253.001,  20-6253.001,  20-6253.101,  30-6253.001,  35-6253.001,  40-6253.001,
45-6253.001,  50.6253.001  και  70-6253.701  του  προϋπολογισμού  έτους  2019  και  τους
αντίστοιχους του 2020,  για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Απορριμματοφόρα αυτοκίνητα 43

2 Φορτηγά/ημιφορτηγά αυτοκίνητα 67

3 Μηχανήματα έργου (σάρωθρα, φορτωτές, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα κ.λ.π) 25

4 Επιβατικά αυτοκίνητα 10

5 Λεωφορεία 4

6 Μοτοποδήλατα 56

Κωδικός κατά   CPV   : 66514110-0  Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων  

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης
(τεχνική  περιγραφή,  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  κατάσταση  οχημάτων-μηχανημάτων  και
κατάσταση μοτοποδηλάτων ).

Άρθρο 1  ο  
Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού

Α) Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Βόλου.
Β) Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                                             οδός : Πλατεία Ρ. Φεραίου
                                                             Τ.Κ  : 38001 – ΒΟΛΟΣ
                                                             Τηλ:  2421350165, 2421350106
                                                             Φαξ: 2421097610
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Γ) Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων μηχανημάτων
και  μοτοποδηλάτων του Δήμου για τη διετία 2019 – 2021. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να
υποβάλουν προσφορά  για το σύνολο των οχημάτων (όπως αυτά αποτυπώνονται στη    με την  
αριθ.  πρωτ: 20182  /7-3-2019 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου  
Βόλου, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει  τιμής,   για  το  σύνολο  των   οχημάτων,  μηχανημάτων  και  μοτοποδηλάτων  ,  όπως  αυτά
αναλυτικά  περιγράφονται  στις  καταστάσεις  που  περιλαμβάνονται  στην  τεχνική  περιγραφή
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης),  αφού δοθεί  και  τιμή ασφάλισης αναλυτικά για κάθε
όχημα, μηχάνημα και μοτοποδήλατο.

Στην με αριθ. πρωτ: 20182/7-3-2019 Μελέτη, που συνέταξε η Διεύθυνση  Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων, που αποτελεί
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  διακήρυξης,  περιλαμβάνονται  ο  ενδεικτικός
προϋπολογισμός των οχημάτων ανά είδος η τεχνική περιγραφή, η κατάσταση μοτοποδηλάτων
και η κατάσταση οχημάτων.

                                                                      Άρθρο 2  ο  

Προϋπολογισμός
Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εκατόν  είκοσι

χιλιάδων ευρώ (120.00,00€) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020 με
τα  αντίστοιχα  ποσά  των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000,00)  ευρώ για  το  έτος  2019 και  εξήντα
χιλιάδων (60.000,00) ευρώ για το έτος 2020 καθώς και τους κωδικούς  ΚΑ 10.6253.001 (ΑΑΥ
1112),  10.6253.101  (ΑΑΥ  1113),  15.6253.001  (ΑΑΥ  1114),  20.6253.001(ΑΑΥ  1115),
20.6253.101 (ΑΑΥ 1116),  30.6253.001 (ΑΑΥ 1117),  35.6253.001 (ΑΑΥ 1118),  40.6253.001
(ΑΑΥ 1122),  45.6253.001 (ΑΑΥ 1119), 50.6253.001 (ΑΑΥ 1120) και 70.6253.701 (ΑΑΥ 1121)
για το έτος 2019 και τους αντίστοιχους ΚΑ που θα εγκριθούν με τον νέο προϋπολογισμό
για το έτος 2020.

Άρθρο 3  ο     
Απαιτούμενες προδιαγραφές

Η ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του
Δήμου  Βόλου,  προβλέπει  την  ασφάλιση  έναντι  αστικής  ευθύνης.  Επιπλέον  για  τα
απορριμματοφόρα,  τα πλυντήρια κάδων,  τα καλαθοφόρα,  τα φορτηγά  και τα μηχανήματα
έργου, η ασφάλιση θα είναι ανάλογη της χρήσης τους και θα καλύπτει και αστική ευθύνη για
σωματικές βλάβες τρίτων κατά τη λειτουργία τους ως εργαλείο όπου υφίσταται, καθώς επίσης
θα  καλύπτει  και  αστική  ευθύνη  για  υλικές  ζημίες  τρίτων  κατά  τη  λειτουργία  τους.  Οι
απαιτούμενες προδιαγραφές της ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων
θα  πρέπει  να  προσδιορίζονται  στα  ΚΑΤΩΤΑΤΑ  ΟΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. Ειδικά για τα επιβατικά οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 3013
και ΚΗΙ 8493 πέραν της αστικής ευθύνης απαιτείται κάλυψη οδικής βοήθειας. Η ανάθεση
της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου
θα γίνει με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης   η πλέον  
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,     για  το  σύνολο των
οχημάτων,  μηχανημάτων  και  μοτοποδηλάτων,  όπως  αυτά  αναλυτικά  περιγράφονται  στις
καταστάσεις  που  περιλαμβάνονται  στην  τεχνική  περιγραφή  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  της
διακήρυξης),  αφού δοθεί  και  τιμή ασφάλισης αναλυτικά  για κάθε όχημα,  μηχάνημα και
μοτοποδήλατο. 
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Άρθρο 4  ο     
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Όλοι  οι  όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και
τις προϋποθέσεις συμμετοχής τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  συστήματος.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται   από  τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την   07  -  05-2019    και ώρα  
15.00 μ.μ, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
05- 04- 2019

         22 - 04 - 2019 
         ώρα 8:00 π.μ.

        07 - 05 - 2019  
       ώρα 15:00 μ.μ.  

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν.4412/16 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω ασφάλιση από την
Διεύθυνση  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  του  Δήμου  Βόλου,  Τμήμα  Διαχείρισης  και
Συντήρησης  Οχημάτων  (αρμόδια  κ.  Κίτσα  Στυλίδου)  Χατζηπέτρου  5  και  στο  τηλέφωνο
2421062706 ή 2421080959 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άρθρο 5ο
    Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή
διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι και δώδεκα
(12)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή
συγκεκριμένα  μέχρι  την 25-04-2019 αυτές  παρέχονται  μέχρι  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την  30-04-2019, εφόσον τα
σχετικά  αιτήματα  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα,  σύμφωνα  με  τα  προαναφερόμενα. Οι
διευκρινίσεις  ή  συμπληρωματικές  πληροφορίες  αποστέλλονται  το  αργότερο  τέσσερις  (4)
εργάσιμες ημέρες μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα  δεν  θα
εξετάζονται. 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
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χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  σχετικά  με  την  διακήρυξη  από  το  Τμήμα
Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου,  υπεύθυνη  υπάλληλος  κ.  Καντόλα  Ζηνοβία,  στο  τηλέφωνο
2421350165 και 2421350106 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

     
Άρθρο 6ο

         Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις

προμηθευτών,  που  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  σχετική  με  το  αντικείμενο  του
διαγωνισμού  και  διαθέτουν  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  την  τεχνογνωσία και  την  σχετική
εμπειρία για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Οι ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από
όλα τα μέλη της που αποτελούν την ένωση είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης  προμηθευτών.  Οι  ενώσεις
προμηθευτών  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να
υποβάλλουν προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί σύστασης
κοινοπραξίας, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συσταθεί ως
Κοινοπραξία  σε διάστημα δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση του  αποτελέσματος  του
διαγωνισμού, εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 
Η κατάθεση προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά
την σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές υποχρεώσεις  όπως αυτές αποτυπώνονται   στην
αντίστοιχη μελέτη.         

Άρθρο 7ο
       Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς
(Προμηθευτές)  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από
πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό
σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του
ταυτοποιούμενοι ως εξής :
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που  κατέχουν  από  το  αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
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- Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
-  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση  στην  
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση

στην ελληνική,  όπως αυτά προσδιορίζονται  στο Παράρτημα IX Α για τις  δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και
σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του
οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε
επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων
ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια
υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης τουwww  .  promitheus  .  gov  .  gr   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από το  Σύστημα  ή  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 8ο
                                                        Δικαιολογητικά συµµετοχής 
         Οι δικαιούμενοι συμµετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί µε την
προσφορά τους, -  επί ποινή αποκλεισμού  - τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού  σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά  την  εφαρμογή  του  Ν.  4412/2116  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ Π1/2390/13  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -  υποβολής προσφοράς  που θα συνταχθεί  από τους
συμμετέχοντες του διαγωνισμού, θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα αρχή και θα αναγράφει:
-τον τίτλο της ασφάλισης
-την επωνυμία της εταιρείας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου,  τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και
-τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  διαγωνιζομένου  (σε  περίπτωση  ατομικής  επιχείρησης)  ή  του
νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω σε μορφή αρχείου pdf:
α) ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την ισχύουσα εκπροσώπηση, και γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, τελευταίου τριμήνου (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ)
καταστατικό ίδρυσης του διαγωνιζομένου και έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης (για Ο.Ε και
Ε.Ε), ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα) στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με
την νομική μορφή των νομικών προσώπων.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών:
*Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από
κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
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*Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης.
*Όλα τα μέλη θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους
(ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικά
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου για νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ,
καταστατικό και έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης για νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε και
Ε.Ε, ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την
νομική μορφή των νομικών προσώπων)

2) Εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

3)  Το Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) του  άρθρου  79  παρ.4  του
Ν.4412/2016  (Α΄147)  για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των  οδηγιών  ,
σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθ.  158/2016  απόφασης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της Ε.Α.Α-
.ΔΗ.ΣΥ. με αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συ-
μπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση.
-Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς 
-Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς – ΚΟΙΣΠΕ. (Πληροφορίες σχετικά με
τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα).
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης Πληροφορίες σχετικά
με την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρί-
τους 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 του ν.4412/2016, επι-
πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, υποβάλει υποχρεωτικά χω-
ριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος  ΙΙΙ  Β:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης. 
-Μέρος ΙΙΙ Γ:  Πληροφορίες για αθέτηση των υποχρεώσεων του περιβαλλοντικού κοινωνικού
και εργατικού δικαίου.
-Μέρος  IV A:  Πληροφορίες  για  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της     επαγγελματικής  
δραστηριότητας. 
-Μέρος ΙV B: Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια.
-Μέρος ΙV Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και  την υπο-
γραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου
της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πλη-
ροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV .
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Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει  το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα  και χωριστό ΤΕΥΔ εκ
μέρους του/των υπεργολάβου/ων.
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσε-
ων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο
ΤΕΥΔ. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι :
α)  ότι  η  οικονομική προσφορά ισχύει  και  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα για  τέσσερις  (4)
μήνες ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης  εξήντα
(60) επιπλέον μέρες. 
β)  υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ελάχιστου αριθμού μίας (1)  ομαδικής ασφάλισης
οχημάτων κατά τα τρία τελευταία έτη.
γ) υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ελάχιστου αριθμού αντιπροσώπων 2 ή 3 στην περιοχή
Θεσσαλίας, με την ειδική εξουσιοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας.
δ)  υπεύθυνη  δήλωση πιστοποιητικού  συστήματος  διασφάλισης  εγγυημένης  κάλυψης
κινδύνων οχημάτων.
ε)  υπεύθυνη  δήλωση  από  κάθε  ενδιαφερόμενο  μεσολαβούν  στην  ασφάλιση  πρόσωπο
(πράκτορας,  μεσίτης,  παραγωγός  ασφαλίσεων  κλπ)  για  λογαριασμό  ποιας  ή  ποιων
ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και η ηλεκτρονική υποβολή αντιγράφου σύμβασης
συνεργασίας με αυτήν, ώστε να αποκλειστεί  η περίπτωση υποβολής περισσότερων της
μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

 Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις:

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει
να  είναι  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

ii. Όταν  ο  υποψήφιος  πάροχος  είναι  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  και  ο  υπογράφων  τις  υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε
κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

iii. Οι υπεύθυνες  δηλώσεις  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.  απαιτείται  να  είναι  υπογεγραμμένες  από
μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τους,  το  οποίο  θα  έχει  εκ  του  καταστατικού
δικαίωμα  υπογραφής  και  εκπροσώπησης,  επομένως  θα  ενεργεί  ως  νόμιμος
εκπρόσωπος της  εταιρείας  και  θα υπογράφει  οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο,  ονοματεπώνυμα  πατέρα  και  μητέρας,  ημερομηνία  και  τόπο
γέννησης,  αριθμό  δελτίου  ταυτότητας,  τηλέφωνο,  τόπο  και  διεύθυνση  κατοικίας
κλπ.),  ώστε  να  είναι  ορθές  και  πλήρεις  σε  στοιχεία  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.
1599/1986.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τον διαγωνισμό.
Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  άρθρου  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου  pdf και στη συνέχεια  προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή

9





στην  αναθέτουσα  αρχή,  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την
ηλεκτρονική υποβολή τους.  

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ:

Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ως
άνω για τους  Έλληνες  πολίτες  και  τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δικαιολογητικά,  που όμως
εκδίδονται από την χώρα εγκατάστασής τους.

Γ.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:  
Υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  ανάλογα  με  τη
χώρα εγκατάστασής τους.

Δ.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
Για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους Έλληνες πολίτες
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Άρθρο 9ο
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης και πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  μέρες  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς.  Σε
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη
λήξη  της  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να  παρατείνει  την  διάρκεια  ισχύος  της  εγγύησης
συμμετοχής  (άρθρο  72  Ν.4412/2016).  Για  το  σύνολο  του  προϋπολογισµού  της  παρούσας
διακήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται σε  χίλια διακόσια ευρώ
(1.200,00€). 
Στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Βόλου) 
4. Ο αριθμός της εγγύησης 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 
Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά σε μορφή
αρχείου pdf και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.   
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η μίσθωση επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι
εγγυήσεις  συμμετοχής  που αφορούν τους λοιπούς  διαγωνιζομένους  που έλαβαν μέρος  στον
διαγωνισμό επιστρέφονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, πριν ή κατά
την  υπογραφή  της  σύμβασης,  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  για  ποσό  ίσο  με  το  5% της
συμβατικής αξίας.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον
συμβατικό  χρόνο  εκτέλεσης  της  προμήθειας  κατά  δύο  (2)  τουλάχιστον  μήνες.  Η  εγγύηση
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επιστρέφεται μετά την λήξη της σχετικής ασφάλισης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Σε κάθε  περίπτωση, για τις  ανωτέρω εγγυήσεις,  έχουν ισχύ και  εφαρμογή οι  διατάξεις  του
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10  ο  
Τρόπος Σύνταξης και υποβολής των Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται   από τους οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο   σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Ν.  4155/13   (ΦΕΚ/Α/29-5-2013,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  μετά  την  εφαρμογή  του  Ν.  4412/2116,  στο  άρθρο  11  της  ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα].
Κατά την  υποβολή  της  προσφοράς  από  τον  Οικονομικό  φορέα  σημαίνονται  από  αυτόν  με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα  . Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και  
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα εξής: 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,
το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου
ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το  ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf.  Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο
σύνολό τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του).

Ειδικότερα η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

1.  Τα  στοιχεία  που  ζητούνται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  της  παρούσας  διακήρυξης
(δικαιολογητικά συμμετοχής).

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  ανωτέρω  ορίζονται  στο  άρθρο  8  της  παρούσας
διακήρυξης, του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» για την
συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη  διαγνωστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά, εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  μετά  την  εφαρμογή  του  Ν.  4412/2116 και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ
Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
pdf και προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών  (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,  (πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου.  Η προσκόμιση γίνεται  με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα είναι
συρραμμένα  και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. Η προσκόμιση θα γίνει στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου σε έντυπη μορφή, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα,
σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, πλην της εγγύησης συμμετοχής που υποβάλλεται πρωτότυπη
και τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική
θεώρηση.
Οι  ημερομηνίες  σύνταξης  των  υπεύθυνων  δηλώσεων  του  προσφέροντος  και  των
ψηφιακών  υπογραφών  τους  πρέπει  να  συμπίπτουν  με  την  ημερομηνία  υποβολής  της
ηλεκτρονικής προσφοράς.

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και  απαιτούνται  να προσκομισθούν   στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου Βόλου εντός  της
ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή
συμμετοχής. 

Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  υποβάλει  μία  μόνο  προσφορά.  Στον  υποφακέλο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»   σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά οι  
διαγωνιζόμενοι   πρέπει  να  αναρτήσουν  οποιοδήποτε  επίσημο  έγγραφο  από  το  οποίο  να
προκύπτει η τεχνική τους επάρκεια.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου, τοποθετούνται σε
σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα :
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Β) η ονομασία της αναθέτουσας αρχής στην οποία κατατίθενται δηλαδή : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρ. Φεραίου)
Γ) ο τίτλος του διαγωνισμού  και 
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλ. Επικοινωνίας, φαξ και e-mail).

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  κατά  παρέκκλιση,  των  απαιτήσεων  της  διακήρυξης,
υποβολής  δικαιολογητικών  του  υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για  να  θεωρηθούν  έγκυρα  τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο
ΦΠΑ. Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι
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συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς το ΦΠΑ) για το κάθε
είδος ξεχωριστά.  Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά επί  ποινή  αποκλεισμού και  υποβάλλεται  από  τον
προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση
νομικού προσώπου ή τον κοινό εκπρόσωπο των μελών σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών. Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Η οικονομική προσφορά αφορά το σύνολο της υπ’ αριθ. πρωτ: 20182/07-03-2019  μελέτης.
* Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
* Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
* Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
* Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εκδίδεται
ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  η  προσφορά  από  την  οποία  δεν
προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  ή  με  την  οποία  δεν  δίνεται  ενιαία  τιμή  για
ολόκληρη  την  προσφερόμενη  υπηρεσία  ή  εάν  δεν  δίνεται  τιμή  αναλυτικά  για  κάθε
ασφαλιζόμενο όχημα, μηχάνημα και μοτοποδήλατο.
*Εφόσον υφίστανται  έγκυρες οικονομικές  προσφορές που ταυτίζονται  απόλυτα, διενεργείται
δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζομένων
που υπέβαλλαν τις ίδιες προσφορές, (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με
τρόπο που να διασφαλίζει την διαφάνεια της διαδικασίας.
*Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε  ευρώ  (€).  Η  προσφερόμενη  τιμή  δεν  θα  πρέπει  να
υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό Ο προσφέρων επιβαρύνεται με όλους τους φόρους,
τα τέλη και τις κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα
βαρύνει τον Δήμο, επίσης θα αφορά το σύνολο των υπό ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και
μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου, για το διάστημα 16-9-2019 έως 16-9-2021 και σύμφωνα με
τις απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας.
*Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
*Η τιμή προσφοράς του αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες.
*Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  συμμετέχοντα.  Αποκλείεται
αναπροσαρμογή των τιμών  προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του
αντιτίμου βάσει  των τιμών της προσφοράς του.
*  Σε  περίπτωση  υποβολής  ασυνήθιστα  χαμηλής  προσφοράς,  ο  προμηθευτής  οφείλει  να
παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισμού τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή,
προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς του. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορεί ενδεικτικά να αναφέρονται:

- στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου ασφάλισης των οχημάτων

- στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την ασφάλιση των οχημάτων,

- στην πρωτοτυπία ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Βόλου, με μειωμένο ασφάλιστρο λόγω
μειωμένου κεφαλαίου αστικής ευθύνης στα μηχανήματα έργων, που προτείνει ο προσφέρων και

- στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
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Εάν  δεν  δοθούν  οι  διευκρινίσεις  αυτές  ή  αν  αυτές  που  δόθηκαν  κριθούν  αιτιολογημένα
ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται.

Εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  η  προσφορά  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  λόγω  χορήγησης  κρατικής
ενίσχυσης στον προσφέροντα, απορρίπτεται αποκλειστικά γι αυτόν το λόγο με αιτιολογημένη
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει,
εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού, ότι
η συγκεκριμένη ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια.

Χρόνος ισχύος προσφορών
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης  εξήντα (60) επιπλέον μέρες. Προσφορά που δεν ορίζει
ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι  προσφορές  επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  είναι  συνταγμένες  εξ  ολοκλήρου  στην  Ελληνική
γλώσσα, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους
τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα
έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα σύμφωνα με το
Νόμο,  εκτός  από  τυχόν  επισυναπτόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus),  που  επιτρέπεται  η
υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 11ο
Τιμή προσφοράς

 Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται  σε ευρώ (€), θα αναγράφεται αριθμητικώς και
σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  για  το  θέμα  αυτό  στο  τμήμα  που  αφορά  τον  υποφάκελο
οικονομική προσφορά. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται επίσης όσα αναφέρονται στην
Μελέτη.

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης.

 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με
το τιμολόγιο της μελέτης.

Άρθρο 12ο
Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις

Η ασφαλιστική κάλυψη :

Α. Αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή,
πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον
λήπτη της ασφάλισης,

Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και
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Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, από
την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον
λήπτη της ασφάλειας εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση
της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  κωδικούς  Κ.Α  :  10-6253.001,  10-6253.101,  15-6253.001,
20-6253.001, 20-6253.101, 30-6253.001, 35-6253.001, 40-6253.001, 45-6253.001, 50.6253.001
και 70-6253.701 για το έτος 2019 και τους αντίστοιχους ΚΑ που θα εγκριθούν με τον νέο
προϋπολογισμό για το έτος 2020. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη, κρατήσεις, τις δαπάνες που
τον βαρύνουν βάσει της Μελέτης που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη καθώς και με κάθε
άλλη οικονομική επιβάρυνση που ισχύει κατά το χρόνο πληρωμής. 

Άρθρο 13ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται    τέσσερις (4)   εργάσιμες ημέρες  
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις   13  -05  -2019     και ώρα  
10:30   π.μ.  , μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας
Αρχής,  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
 Οι ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της  Επιτροπής δεν  καταστεί δυνατή την κατά τα  ανωτέρω καθοριζόμενη
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ απεργία υπαλλήλων,) αναβάλλεται για την ίδια ώρα
τρεις (3) μέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η μέρα αυτή είναι αργία ο
διαγωνισμός  αναβάλλεται  για  την  πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και  την  ίδια  ώρα.  Στην
περίπτωση αυτή ο Δήμος Βόλου ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους για την αναβολή και την
ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την
νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Άρθρο 14ο
Ηλεκτρονική αξιολόγηση-   Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών η  Αναθέτουσα  Αρχή προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού:
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• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και  τα  μέλη της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία
ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  που  αποτελούν  μέρος  του  υποφακέλου
''Δικαιολογητικά  συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά'',  το δικαίωμα συμμετοχής  κατά περίπτωση
και την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή που θα προσκομιστούν
στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόλου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες.

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά. Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και/ή πρακτικό ελέγχου
τεχνικής προσφοράς  και τέλος πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς  αξιολόγησης των
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών .
•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν  αιτήματα στους  συμμετέχοντες  χρήστες  – οικονομικούς
φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.
Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, προκειμένου να κριθεί εάν αυτό είναι
συμφέρον ή όχι για την αναθέτουσα αρχή, λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

α.  Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  ζητούμενες  προδιαγραφές  της
διακήρυξης.

β.  Η προσφερόμενη τιμή στο σύνολο,  δεδομένου ότι  για την τελική επιλογή του αναδόχου
κριτήριο είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για
το  σύνολο  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  και  μοτοποδηλάτων  του  προϋπολογισμού  της
σύμφωνα  με  την  με  αριθ.  πρωτ: 20182/07-03-2019  Μελέτη,  που  συνέταξε  η  Δ/νση
Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  του  Δήμου  Βόλου,  Τμήμα  Διαχείρισης  και  Συντήρησης
Οχημάτων, εφόσον η υπηρεσία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,  σε
σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και με την τρέχουσα στην
αγορά  τιμή  καθώς  και  τις  γενικότερες  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  αγορά  για  όμοια  ή
παρεμφερή προμήθεια

γ.  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

Ακολουθεί  ανακοίνωση στο σύστημα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,  με την
οποία κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους τα Πρακτικά, επισυνάπτοντας στο
Σύστημα  τα  σχετικά  Πρακτικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf ψηφιακά  υπογεγραμμένων  ή
υπογεγραμμένων από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και σκαναρισμένα.

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το
αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού στην Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Βόλου η  οποία  είναι
αρμόδια να εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον ανάδοχο-κατακυρώνει την υπηρεσία.

Σε  περίπτωση  κατάθεσης  ενστάσεων  κατά  οποιουδήποτε  πρακτικού,  επιλαμβάνεται
αυτών η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά και διαβιβάζει (μαζί με
τις  ενστάσεις,  το  πρακτικό  της  και  τα  έγγραφα  των  φακέλων  στα  οποία  οι  ενστάσεις
στηρίζονται)  προς την Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν
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συνεχεία  (στην  ίδια  ή  και  διαφορετική  απόφαση)  κρίνει  την  αποδοχή  ή  μη  της  ένστασης,
(άρθρο 221 Ν. 4412/2016). 

Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλλαν ενστάσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει  τιμής,  εφόσον οι  προσφορές  είναι  σύμφωνες  με τις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

Η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  του  αποτελέσματος  και  ανάδειξης
αναδόχου κατακύρωσης της μίσθωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στους
διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές.

΄
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  Δήμος  Βόλου  ειδοποιεί  εγγράφως  τον

προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να
υποβάλει  εντός προθεσμίας  δέκα (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 των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  επαγγελματική  τους
συμπεριφορά.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :
Α/Φυσικά πρόσωπα
Β/Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές  Ο.Ε και Ε.Ε
Γ/ Διαχειριστές ΕΠΕ
Δ/Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Α.Ε
Ε/Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάστηκε  ο  ενδιαφερόμενος,  υποβάλλεται  από  αυτόν  ένορκη  βεβαίωση  ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής
της  χώρας,  όπου  αναφέρονται  με  σαφήνεια  τα  αδικήματα  αυτά.  Η  επιτροπή  διαγωνισμού
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων.

2)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από αρμόδια  κατά περίπτωση αρχή,  από το  οποίο  να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι Α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και Β) ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως εξής:
1. Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
2. Οι ομόρρυθμες εταιρείες ( Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού
3. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού
4. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού
5. Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
  Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
-  αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  οργανισμούς   κύριας
ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
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Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με
το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  κατάσταση  προσωπικού
κατά  ειδικότητα,  στην  οποία  θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου  υπάγεται  κάθε
απασχολούμενος. Η ακρίβεια των  στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος
αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και θα είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
έξη  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  προσφορών  του
διαγωνισμού, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή
αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  σε   άλλη  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

5) Για  τους  Συνεταιρισμούς επιπλέον το  ακόλουθο  δικαιολογητικό: Βεβαίωση  αρμόδιας
αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

6) Για τις Ενώσεις Προμηθευτών επιπλέον υπεύθυνη δήλωση  υπογεγραμμένη από όλα τα
μέλη είτε από τον κοινό τους νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία  να αναφέρεται ότι με την υποβολή
προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης η
ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  τα  όσα
ορίζονται στον Ν. 4412/2016. 
Τα δικαιολογητικά  1, 2, 4 και την βεβαίωση της περίπτωσης 5 (για τους Συνεταιρισμούς) του
παρόντος άρθρου εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της
επιχείρησης.  Σε  περίπτωση  που  κάποια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  που  είναι  αρμόδια
σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την
έκδοση  των  ανωτέρω  πιστοποιητικών,  δηλώνει  αδυναμία  έκδοσης,  τότε  ο  συμμετέχων
καταθέτει  συμπληρωματικά  μαζί  με  το  πιστοποιητικό  που  δηλώνεται  η  αδυναμία  της
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου  ή  οποιασδήποτε  άλλης  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας.  Σε  χώρα  που  δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

7)  Αντίγραφο  σύμβασης  συνεργασίας  της  περίπτωσης  ε  του  άρθρου  8  της  παρούσας
διακήρυξης.

8)  Συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  σε  περίπτωση  που  οι
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

9) Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης εγγυημένης κάλυψης κινδύνων οχημάτων.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  του  Ν.  4412/2016  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ή  δεν
αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  Ν.  4412/2016  ο  προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόλου η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής,  χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη η
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προσφορά  του  προσφέροντα  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ.
Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr  . Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική  
μορφή    με  ποινή  αποκλεισμού  ,  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  (από  την  ηλεκτρονική  
υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς την Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου,
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Στη  συνέχεια,  η  Οικονομική  Επιτροπή  εκδίδει  την  απόφαση  κατακύρωσης  του
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για
ενημέρωση.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης.

Άρθρο 15ο
                                      Έννομη προστασία – Προσφυγές κατά τη σύναψη της σύμβασης  
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση
του ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τί-
τλο 3 του ν.4412/16 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύ-
ουν και το π.δ. 39/2017. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016. Δεν επι-
τρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψε-
ων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από
την προδικαστική προσφυγή.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της                  προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα άλλως β) δέκα (10) ημέρες
από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευ-
ση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1
περ. γ΄ ν. 4412/2016). 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προσφυγή για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δε-
καπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με
τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του π.δ. 39/2017,
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπο-
γραφή. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής απαιτείται, κατά την κατάθεσή
της να κατατεθεί παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμ-
βασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 του π.δ.
39/2017, όπως ισχύει. 
Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβα-
σης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή και δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Κατά  τα  λοιπά,  για  τη  διαδικασία  άσκησης  και  εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής
εφαρμόζονται τα άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και το π.δ. 39/2017.

Άρθρο 16ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Υπογραφή Σύμβασης

        Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Η απόφαση
κατακύρωσης κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος
Βόλου  δεν  την  κοινοποιήσει  σε  όλους  τους  προσφέροντες.  Τα  έννομα  αποτελέσματα  της
απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  και  όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις
κείμενες  διατάξεις  βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
δηλαδή  αυτά  που  με  υπεύθυνη  δήλωση  δεσμεύθηκε  να  προσκομίσει  εφόσον  ανακηρυχθεί
προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος
Βόλου  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν
προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόλου η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 17ο  
Σύμβαση

    Η σύμβαση  καταρτίζεται  με  βάση τους  όρους  της  διακήρυξης  και  υπογράφεται  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης
που την συνοδεύει και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Βόλου,
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις  όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν
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αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
 Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση
τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης.
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται σε δύο (2) έτη και συγκεκριμένα
για το διάστημα από 16-9-2019 έως 16-9-2021.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, εφόσον η αξία
της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

                                                             Άρθρο 18  ο  
           Χρόνος ολοκλήρωσης της ασφάλισης - Έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης 
Η  ασφάλιση  θα  είναι  διετούς  διάρκειας,  θα  καλύπτει  δηλαδή  το  χρονικό  διάστημα  από
16 Σεπτεμβρίου του έτους 2019 έως 16 Σεπτεμβρίου του έτους 2021.      

Τα οχήματα, μηχανήματα και μοτοποδήλατα του Δήμου Βόλου πρέπει να ασφαλιστούν μέσα σε
χρόνο δύο (2) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Προσφορές  που ορίζουν μεγαλύτερο  χρόνο ολοκλήρωσης της  ασφάλισης απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

Η  παραλαβή  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
παραλαβής  του  Δήμου,  στο  χώρο  που  θα  υποδειχθεί  από  την  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  όσα
καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216 - 221 του Ν. 4412/2016.

Η ασφαλιστική κάλυψη :

Α. Αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή,
πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον
λήπτη της ασφάλισης,

Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και

Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, από
την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον
λήπτη της ασφάλειας εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.
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Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση
της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.
                                                

Άρθρο 19ο
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

Ο  ανάδοχος  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  για  να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν 4412/2016.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρείχε την προβλεπόμενη
υπηρεσία, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των νόμων. 

Ο  ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση,
όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η παροχή της υπηρεσίας δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του
φορέα, αφού δεν παραδόθηκαν τα στοιχεία εγκαίρως στον ανάδοχο.

Άρθρο 20ο
Επίλυση διαφορών

          Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 18 και 19, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, απο-
φασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
      Σε περιπτώσεις  διαφωνιών,  κάθε διαφορά θα λύεται  από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Βόλου.

Άρθρο 21ο

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου  5  του  Ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο  (αριθ.
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

Άρθρο 22ο
Λήψη πληροφοριών

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα  Προμηθειών,  της  Δ/νσης  Οικονομικών,  του  Δήμου  Βόλου,  Δ/νση:  πλατεία  Ρήγα
Φεραίου, αρ. 1, Τ. Κ. 38001, αρμόδια υπάλληλος: κ. Καντόλα Ζηνοβία τηλ: (24213)50165 φαξ:
(24210) 97608, e-mail: z.kantola  @  volos  -  city  .  gr  .
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           Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του Δήμου Βόλου, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (αρμόδια κ. Κίτσα Στυλίδου)
Χατζηπέτρου 5  και στο τηλέφωνο 2421353-186 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www  .  dimosvolos  .  gr  .

Άρθρο 23ο
Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση

Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρισθούν - δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ
είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών. 
Επίσης  η  προκήρυξη  θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
(www.dimosvolos.gr). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από
τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η-
.ΔΗ.Σ.

Η  περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  σταλεί  για  δημοσίευση  στις  ημερήσιες
νομαρχιακές εφημερίδες: α) ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, β) ΜΑΓΝΗΣΙΑ και στην εβδομαδιαία ημερήσια
νομαρχιακή εφημερίδα ΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ.

Τον  ανάδοχο  της  παροχής  υπηρεσίας  βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  (υπέρ
Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄  βαθμού, εισφορές κλπ., οι δαπάνες δημοσίευσης
της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων,  θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση απ’ αυτόν  που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία,  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών,
πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του Ν.
3463/2006.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

                                   

23

http://www.dimosvolos.gr/




                                 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔHMOΣ BOΛOY
ΔIEYΘYNΣH KAΘAPIOTHTAΣ ΘΕΜΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και μοτοποδηλάτων  του Δήμου Βόλου»

  TEXNIKH  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Με   την   παρούσα   μελέτη   προβλέπεται   η   ασφάλιση   των   οχημάτων,  των
μηχανημάτων και των μοτοποδηλάτων  του  Δήμου  Bόλου έναντι αστικής ευθύνης.

Επιπλέον  για  τα  απορριμματοφόρα,   τα  πλυντήρια  κάδων,   τα  καλαθοφόρα,   τα
φορτηγά  και τα μηχανήματα έργου, η ασφάλιση θα είναι ανάλογη της χρήσης τους και θα
καλύπτει  και  αστική  ευθύνη  για  σωματικές  βλάβες  τρίτων  κατά  τη  λειτουργία  τους  ως
εργαλείο όπου υφίσταται, καθώς επίσης θα καλύπτει και αστική ευθύνη για υλικές ζημίες
τρίτων κατά τη λειτουργία τους.

Τα  επιβατικά  οχήματα  με  αριθμούς  κυκλοφορίας  ΚΗΗ  3013  και  ΚΗΙ  8493  θα
καλυφθούν πέραν της αστικής ευθύνης και με οδική βοήθεια.

 Επισυνάπτονται     πίνακες   όλων   των   οχημάτων, των μηχανημάτων   και   των
μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου στους  οποίους  αναγράφονται πέραν  του  εργοστασίου
κατασκευής  και του εργοστασιακού τύπου,  η φορολογική ισχύς, η εργασία που κάνει κάθε
όχημα, καθώς  και η Υπηρεσία του Δήμου που αυτό λειτουργικά ανήκει. 

Η ασφάλιση θα είναι διετούς διάρκειας, θα καλύπτει δηλαδή το χρονικό διάστημα από
16 Σεπτεμβρίου του έτους 2019 έως 16 Σεπτεμβρίου του έτους 2021.      

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  που αφορά το διάστημα από 16-9-2019 έως 16-9-
2021 ανέρχεται  στο  συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00€) ΕΥΡΩ
και θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς των ετών 2019 και  2020  με τα αντίστοιχα ποσά
των  εξήντα χιλιάδων ( 60.000,00€)   ΕΥΡΩ για το έτος 2019 και  εξήντα χιλιάδων
( 60.000,00€ )     ΕΥΡΩ για το έτος 2020.

Οι εν λόγω προϋπολογισμοί θα βαρύνουν τους κωδικούς 10-6253.001, 10-6253.101,
15-6253.001, 20-6253.001, 20-6253.101, 30-6253.001, 35-6253.001, 40-6253.001, 45-
6253.001, 50.6253.001 και 70-6253.701 των προϋπολογισμών των ετών 2019 και 2020.

                                                                                      Βόλος     07 -03- 2019

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

            Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      

               

              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                       ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ
           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΛΟΓΟΣ ΠΕ                                                   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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ΔHMOΣ BOΛOY
ΔIEYΘYNΣH KAΘAPIOTHTAΣ ΘΕΜΑ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και μοτοποδηλάτων  του Δήμου Βόλου»

                               

   ENΔEIKTIKOΣ    ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ

Α/

Α

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Απορριμματοφόρα αυτοκίνητα 43
2 Φορτηγά/ημιφορτηγα αυτοκίνητα 67
3 Μηχανήματα  Έργου  (  σάρωθρα,  φορτωτές,  καδοπλυντήρια,

καλαθοφόρα κ.λ.π.)    
25

4 Επιβατικά  αυτοκίνητα 10
5 Λεωφορεία  4
6 Μοτοποδήλατα 56
                     

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  που αφορά το διάστημα από 16-9-2019 έως 16-9-
2021 ανέρχεται  στο  συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι  χιλιάδων (120.000,00€) ΕΥΡΩ
και θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς των ετών 2019 και  2020  με τα αντίστοιχα ποσά
των  εξήντα  χιλιάδων ( 60.000,00€ ) ΕΥΡΩ για το έτος 2019 και  εξήντα χιλιάδων
( 60.000,00€) ΕΥΡΩ για το έτος 2020.

Οι εν λόγω προϋπολογισμοί θα βαρύνουν τους κωδικούς 10-6253.001, 10-6253.101,
15-6253.001, 20-6253.001, 20-6253.101, 30-6253.001, 35-6253.001, 40-6253.001, 45-
6253.001, 50.6253.001 και 70-6253.701 των προϋπολογισμών των ετών 2019 και 2020.

                                                                                                Βόλος  07 -03 – 2019

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

            Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
        
         

              ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                                         ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ
           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ                                               ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ&

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -  2019

Α/
Α

ΑΡ.    ΚΥΚΛ.
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡ.

ΙΠΠΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

1 ΚΗΗ 3017 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 87 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

2 ΚΗΗ 3107 MITSUBISHI ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 78 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΣ

3 ΚΗΟ 6411 DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

4 ΚΗΟ 9343 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

5 ΚΗΙ 8487 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ

6 ΚΗΟ 9445 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

7 KHO 9339
RENAULT-

G220.19BOM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

8 ΚΗΗ 2999
RENAULT-

G220.19BOM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

9 ΚΗΗ 2989
RENAULT-

G220.17BOM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

10 KHY 9291
RENAULT-PREMIUM

260.19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

11 KHY 9292
RENAULT-PREMIUM

260.19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

12 ΚΗΟ 9385 DAIMLER BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ

13 ΚΗΗ 3025 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 43 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

14 ΚΗΗ 3026 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 43 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

15 ΚΗΗ 3027 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 43 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

16 ΚΗΗ 3038 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

17 ΚΗΗ 3039 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

18 ΚΗΗ 3040 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

19 KHH 3045 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

20 KHH 3046 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

21 ΚΗΗ 3044 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

22 ΚΗΗ 3049 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

23 ΚΗΗ 3102 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑ

24 ΚΗΗ 3008 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

25 KHH 3009 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

26 KHH 3010 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

27 ΚΗΗ 3007 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

28 KHI  4619
RENAULT-PREMIUM

270.19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

29 KHI  4620
RENAULT-PREMIUM

270.19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

30 KHI  4621 RENAULT-MIDLUM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

31 ΚΗΟ 9398 FIAT IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 36 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

32 ΚΗΙ 4527 IVECO AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 36 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑ
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33 KHH 3109 IVECO AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

34 ΚΗΙ 8462 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΣ

35 ΚΗΥ 9244 FIAT IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

36 ΚΗΙ 4591 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

37 ΚΗΗ 2965 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

38 ΚΗΙ 4628 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

39 ΚΗΙ 4629 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

40 ΚΗΗ 3114 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

41 ΚΗΗ 3134 MITSUBISHI ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 23 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

42 ΚΗΗ 2976 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

43 ΚΗΙ  8473 RENAULT-40ACA333 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

44 KHH 3031 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 88 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑ

45 ΚΗΗ 3129 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ 72 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

46 ΚΗΙ 4623 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 66 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

47 ΚΗΥ 9249 IVECO MAGIRUS ΦΟPΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 57 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

48 ΚΗΥ 9232 IVECO MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

49 ΚΗΟ 9382 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 36 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

50 ΚΗΟ 2610 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

51 ΚΗΗ 3135 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

52 ΚΗΙ 4627 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΑ 33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

53 ΚΗΥ 9276 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 33 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

54 ΚΗΙ 4524 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΣ

55 ΚΗΗ 2993 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

56 ΚΗΙ 4592 MERCEDES
DAIMLER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 20 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΣ

57  ΚΗΥ  9266 NISSAN - CABSTAR ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. 18 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

58 ΚΗΥ 9218 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

59 ΚΗΙ 4526 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

60 KHY 9220 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

61 ΚΗΥ 9271 FORD WERKE ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

62 ΚΗΗ 2951 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤO 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

63 ΚΗΗ 2988 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

64 ΚΗΥ 9215 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

65 ΚΗΙ 8491 NISSAN NAVARA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑ

66 ΚΗΙ 4589 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

67 ΚΗΥ 9238 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

68 ΚΗΗ 2986 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

69 ΚΗΥ 9277 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

70 ΚΗΗ 2964 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

71 ΚΗΗ 3034 HYUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. 17 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

72 KHO 9426 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 17 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

73 KHY 9268 MAZDA B 2500 ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

74 KHY 9270 FORD RANGER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

75 ΚΗΥ 9274 ΜΙTSUBISHI L200 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

76 ΚΗΥ 9286 FORD RANGER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

77 ΚΗΥ 9293 FORD RANGER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

78 KHI 8494 FORD WERKE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

79 ΚΗΗ 2990 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

80 ΚΗΗ 2992 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ
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81 KHI  8500 FORD RANGER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΒΙΩΣ.ΚΙΝΗΤΙΚ/ΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

82 ΚΗΗ 2978 FORD RANGER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

83 ΚΗΗ 3117 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

84 KHΗ 3124 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ

85 ΚΗΗ 3023 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 16 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

86 ΚΗΗ 2984 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 16 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

87 ΚΗΙ 8488 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 16 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΣ

88 KHI  4601 FORD TRANSIT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 16 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

89 KHY 9234 HYUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 15 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

90 ΚΗΗ 3119 MAXINDRA HMIΦΟΡΤΗΓΟ 15 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

91 ΚΗΗ 3120 MAXINDRA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 15 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

92 KHI  4641 OPEL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 14 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

93 ΚΗΙ 4638 VOLKSWAGEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

94 ΚΗΗ 3003 VOLKSWAGEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

95 ΚΗΗ 3115 SEAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΚΑΠΗ& ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

96 ΚΗΗ 3022 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΚΑΠΗ& ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

97 KHY 9269 FIAT SCUDO ΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 13 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

98 ΚΗΗ 2994 DAEWOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

99 KHI  8498 VOLKS WAGEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 13 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

100 KHI 4634 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

101 ΚΗΗ 3035 FORD WERKE ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛ. 12 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

102 ΚΗΗ 2985 OPEL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ KΛ. 12 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

103 KHO 9304 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

104 KHO 9364 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

105 KHO 9374 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

106 KHO 9375 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΒΙΩΣ.ΚΙΝΗΤΙΚ/ΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

107 ΚΗΗ 3018 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

108 ΚΗΙ 8486 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

109 ΚΗΙ 8485 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

110 ΚΗΗ 3116 OPEL HMIΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΚΑΠΗ& ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

111 ΚΗΗ 3002 FORD KUGA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

112 ΚΗΙ 4630 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

113 ΚΗΙ 8493 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠ. ΒΟΛΟΣ

114 KHO 9438 FIAT MAREA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΒΟΛΟΣ

115 ΚΗΗ 3013 WOLKSWAGEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠ. ΒΟΛΟΣ

116 ΚΗΗ 2971 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΣ

117 ΚΗΙ 4606 SEAT LEON ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

118 ΚΗΙ  8472 FIAT PUNTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

119 ΚΗΥ 9203 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

120 KHY 9284 TOYOTA YARIS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

121 ΚΗΙ 4594 FIAT IVECO  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 35/33Θ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΣ

122 ΚΗΗ 3037 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14/27Θ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

123 ΚΗΙ 4593 FORD WERKE  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17/11Θ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

124 ΚΗΙ 4648 HYUNDAI MINI BASS 16/9Θ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΣ

125 ΜΕ 79399 IVECO ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 240 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

126 ΜΕ 120012 MITSUBISHI ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 180 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

127 ΜΕ 120016 ΜΑΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 180 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

128 ΜΕ 61549 IVECO ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 174 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

129 ΜΕ 81277 SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ 160 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ
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130 AM 56013 MAXXUM 140 Γ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 141 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

131 ΜΕ 71531 SEMAT ΣΑΡΩΘΡΟ 136 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

132 ΜΕ 37034  FAUN-FRISCH ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 131 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ν.ΙΩΝΙΑ

133 ΜΕ 87966 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 125 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

134 ΜΕ 81259 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ 110 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

135 ΜΕ 44422 SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ 105 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

136 ΜΕ 44497 ΝΙSSAN   ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 106 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

137 ΜΕ 117915 HAKO ΣΑΡΩΘΡΟ 102 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

138 ΜΕ 44454 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 97 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

139 ΜΕ 64052 COMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ 97 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

140 ΜΕ 117910 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 91 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

141 ΜΕ 61504 JCB ΤΣΑΠΑΚΙ 87 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

142 ΜΕ 99475 JCB 3CX4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 86 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

143 ΜΕ 120008 BUCHER GUYER ΣΑΡΩΘΡΟ 84 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑ

144 ΑΜ 56308 CNH EUROPE ΤΡΑΚΤΕΡ 66 ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΛΟΣ

145 ΜΕ 86183 PIAGGIO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 66 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

146 ΜΕ 115176 SCHMIDT ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 58 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

147 ΜΕ 132081 BOBCAT CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 56 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

148 ΜΕ 61526 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΣ

149 ΜΕ 66218 FERRARI ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 32 ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

                                              

                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                              

    ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ      

                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ ΠΕ              
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ&

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

KATAΣΤΑΣΗ  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ    - 2019

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟ-

ΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1 ΒΑΤ 0509 KYMCO 321 02/03/2016
2 ΒΑΟ 0585 KWANG YANG 299 27/05/2014
3 ΒΑΤ 0642 PIAGGIO 3κυκλο 218 25/04/2016
4 ΒΑΖ 0750 APRILIA 198 26/06/2009
5 ΒΑΗ 0303 ΚΥΜCO 163 25/09/2009
6 ΒΑΖ 0600 KYMCO 150 09/06/2009
7 ΒΑΖ  0284 ΥΑΜΑΗΑ 125 31/03/2009
50 ΒΑΖ  0285 YAMAHA 125 31/03/2009
51 ΒΑΖ  0421 KYMCO 125 08/05/2009
8 ΒΑΖ  0442 HONDA 125 13/05/2009
9 ΒΑΖ 0473 KYMCO 125 19/05/2009
10 ΡΝΧ 0498 KWANG YANG 125 19/07/2006
11 ΡΝΧ 0825 THAI HONDA 125 05/09/2006
12 ΒΑΖ 0195 YAMAHA 125 26/02/2009
13 ΒΑΖ 0261 KYMCO 125 24/03/2009
14 ΒΑΖ0419 KYMCO 125 08/05/2009
15 ΒΑΗ 0301 ΚΥΜCO 125 25/09/2009
16 ΒΒΜ 0900 HONDA 125 15/11/2004
17 ΒΒΤ   561 HONDA 125 31/01/2005
18 ΒΒΤ  560 HONDA 125 31/01/2005
19 ΒΑΙ  0214 KYMCO 124 11/06/2010
20 ΒΟΙ  0031 PIAGGIO 124 03/04/1998
21 ΒΒΧ 0659 KAWASAKI 112 06/04/2006
22 ΒΒΑ  0410 KAWASAKI 111 27/06/2000
23 ΒΒΑ 0865 KAWASAKI 111 29/08/2000
24 ΒΑΡ 0154 KAWASAKI 110 26/06/2001
25 ΒΒΕ 0075 KAWASAKI 110 26/06/2001
26 ΤΡΗ 0705 HONDA 108 11/09/2008
27 ΤΡΗ 0706 HONDA 108 11/09/2008
28 ΤΡΗ 0707 HONDA 108 11/09/2008
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29 ΤΡΗ 0708 HONDA 108 11/09/2008
30 ΤΡΗ 0710 HONDA 108 11/9/2008
31 ΒΑΝ 0637 HONDA 101 29/05/2013
32 ΒΒΕ 0155 YAMAHA 101 04/07/2001
33 ΒΒΕ 0153 YAMAHA 100 04/07/2001
34 ΒΒΕ 0154 YAMAHA 100 04/07/2001
35 ΒΟΥ 0755 P.T. FEDERAL 97 21/03/2000
36 ΒΑΒ 0022 PIAGGIO 3κυκλο 96 24/08/2007
37 ΒΑΒ 0023 PIAGGIO 3κυκλο 96 24/08/2007
38 ΒΒΑ 0102 HONDA 90 25/05/2000
39 ΒΟΜ 0041 HONDA 86 12/08/1994
40 ΝΗΕ  6554 PIAGGIO 80 23/07/2007
41 ΝΗΕ 0428 PEUGEOT 50 29/09/1997
42 ΝΗΕ   9037 KYMCO 50 05/03/2014
43 ΝΗΕ  5321 KYMCO 50 22/06/2005
44 ΝΗΕ  7042 ΚΥΜCO 50 13/05/2008
45 ΝΗΕ  7158 KYMCO 50 04/07/2008
46 ΝΗΕ  7566 KYMCO 50 08/05/2009
47 ΝΗΕ  7580 KYMCO 50 02/05/2009
48 ΝΗΕ 5320 KYMCO 50 22/06/2005
49 ΝΗΕ 6908 PIAGGIO 50 21/08/2008
52 ΝΗΕ 7043 KWANG YANG 50 13/05/2008
53 ΝΗΕ 7157 KYMCO 50 04/07/2008
54 ΝΥ 4810 HONDA 50 02/10/1994
55 ΝΥ 7061 HONDA 50 26/09/1994
56 ΝΥ 8351 PIAGGIO 50 30/10/1995

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ

    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ ΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

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 φορέα  i    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 ΒΟΛΟΥ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6058]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ/ΒΟΛΟΣ/ 38001]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ]
- Τηλέφωνο: [ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [z.kantola@volos-city.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.promitheus.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
CPV: 66514110-0 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6058]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με 
τον οικονομικό φορέα
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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. 
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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 
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: 

α) [……]

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

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 

[   ]
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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 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

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 

[] Ναι [] Όχι
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αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
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 (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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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:

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η 
αντίστοιχη αξία)

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

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): 
[…...........]
Περιγρα
φή

ποσά ημερομ
ηνίες

παραλήπτε
ς

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 
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προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
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;

[] Ναι [] Όχι

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.

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(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 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:

[] Ναι [] Όχι

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

(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

iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iiiΒλέπε 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.

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

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα 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.”

viiiΣύμφωνα 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. 

ixΌπως 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).

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

xiΌπως 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).

xiiΚατά 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.

xiiiΌπως 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.

xivΌπως 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”.

xvΌπως 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.".

xviΗ 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 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός 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) 

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

xxiiΣτην 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). 

xxiiiΣημειώνεται 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 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως 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)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

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

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ 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)

xxxiiΓια 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.

xxxiiiΌπως 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. 

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





xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

xliΌσον 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.

xliiΟ 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.

xliiiΕπισημαίνεται 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. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό 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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