ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
---------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
Τ. Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
----------------------------------Πληροφορίες: Ιωάννης Τόλιος
Τηλέφωνο:
213 2025902
Fax:
210 9353047
eMail:
itolios@0149.syzefxis.gov.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 /2017

Κ.Α.Ε. 20.6253.0001

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(ΑΔΑΜ 17PROC006116504 28-04-2017)

Συνολικός προϋπολογισμός

59.999,00 (δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.)

(με δυνατότητα προαίρεσης)
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-

Δαπάνης: 57.865,00 €

-

Προαίρεση: 2.134,00 €

ΑΔΑ: ΩΞΤΒΩΚ3-ΤΛΩ
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 12277/26.04.2017

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16,
Τ.Κ. 171-21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡ.: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ.: 213 2025903-905
FAX: 210 9353047

ΑΡ.ΜΕΛ.: 13/2017
K.A. : 20.6253.0001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διακηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, μετά την υπ αριθ 178/2017 (ΑΔΑ Ψ58ΒΩΚ3-ΥΥΝ)
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής,

όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Τεύχος του

Διαγωνισμού και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού

59.999,00 €

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

με δυνατότητα προαίρεσης,

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Τμήματος Προμηθειών, την υπ’
αριθ. 135/2017 AOE που αφορά την έγκριση των όρων και της μελέτης καθώς και την υπ’ αριθ. 111/2017
ΑΟΕ που αφορά την σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, του έτους 2017 και ώρα από 10:00-10:30
(ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών του Δήμου, Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη, 4ος Όροφος. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο
πρωτόκολλο του Δήμου Ελ. Βενιζέλου 14, 4ος όροφος προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Διαγωνισμών.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και όσοι
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τους εγκεκριμένους Όρους
Διακήρυξης.
Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου (http://www.neasmyrni.gr/).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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ΑΔΑ 6ΗΣΙΩΚ3-Μ7Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 7η της 17-03-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 7η Συνεδρίαση της 17-03-2017 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 135/2017
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της
υπαρ. 13/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση
μεταφορικών μέσων».
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 17-03-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 14, 6ος όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ
2.
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3.
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7.
ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8.
ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 7788/13-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου
αυτής.
Το τακτικό μέλος κ. Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζε λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση
επί του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουμε τους όρους διακήρυξης και την υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτη του Τμήματος
Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων» και παρακαλούμε να
εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για:
Την έγκριση των όρων διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’
αρίθ. 13/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση
μεταφορικών μέσων».
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
β) τις διατάξεις του Ν. 4412/16
γ) την υπαρ. 13/2017 συνημμένη μελέτη του Τμ. Προμηθειών
δ) την υπαρ. 111/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης
ε) τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το συνημμένο σχέδιο όρων διακήρυξης
μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τους όρους διακήρυξης του
Συνοπτικού
Διαγωνισμού της υπαρ. 13/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την
υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 59.999,00 ευρώ.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής:
Συνολικός προϋπολογισμός
59.999,00 (δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.)
(με δυνατότητα προαίρεσης)
- Δαπάνης: 57.865,00 €
- Προαίρεση: 2.134,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτη του Τμήματος
Προμηθειών και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα
κάτωθι παραρτήματα Α’, Β’ & Γ’.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Νέας Σμύρνης
(Ελ. Βενιζέλου 14, τηλ.: 213 20 25 850)

Είδος Διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Κατακύρωσης και Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
Επιλογής Αναδόχου
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Αρ. Μελέτης
13/2017
Στις…………2017 ημέρα ………… και ώρα …….. πμ.
Ημερομηνία διενέργειας
έως ……… (λήξη υποβολής προσφορών).
Νέα Σμύρνη, Ελ. Βενιζέλου 16, Τμήμα Προμηθειών, 4ος
Τόπος διενέργειας:
Όροφος
Αντικείμενο διαγωνισμού
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων»
# 59.999,00€ # (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ) με
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
δυνατότητα προαίρεσης
Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α. Εξόδων: 20.6253.0001

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια εκτέλεσης
Σύμβασης

Δώδεκα (12) μήνες.

της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες των παραπάνω οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να λάβει
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ορισμένη νομική μορφή εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός και εφόσον είναι αναγκαία για
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ………….. ημέρα ……………. και ώρα ….... έως
………….. π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121- Ν. Σμύρνη – 4ος όροφος, από την Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, με
σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσης για τον χρόνο και
τον τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού.
Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοθέση του Δήμου
http://www.neasmyrni.gr/ (στη διαδρομή Αρχική σελίδα - ανακοινώσεις – προκηρύξεις – Τμήμα
Προμηθειών).
Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες τουλάχιστον πριν
την διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 121 παρ.1γ του Ν.4412/2016). Επίσης, θα δημοσιευτεί σε
μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν
τον τελικό ανάδοχο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
είτε ταχυδρομικά, επί αποδείξει (στο γραφείο πρωτοκόλου του Δήμου, Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου
14, , 4ος όροφος, Τ. Κ. 171 21), εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 96 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή
την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν. (άρθρο 96 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του
Ν.4412/2016).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96 παρ.7 του
Ν.4412/2016).
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης και ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη
εικόνα για το είδος της υπηρεσίας.
Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλματα
κλπ. δεν απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του Ν. 4412/2016).
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν την προσφορά τους
και σε ψηφιακή μορφή, εκτός της οικονομικής προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ψηφιακή μορφή μόνο από τον τελικό ανάδοχο πριν
την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) κυρίως σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη Προσφορά
2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Δήμος Νέας Σμύρνης
3. Ο τίτλος της σύμβασης: «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(υπ’ αρ. 13/2017 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών)
4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
……/………./2017 ημέρα ……………………… και ώρα……… πμ. έως ……………. πμ.
5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου, φαξ,
ηλεκτρονική διεύθυνση)
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του άρθρου 4 των παρόντων όρων Διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και
νόμων.
2. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτη του Τμήματος
Προμηθειών.
3. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονομική προσφορά, συνταγμένη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 των παρόντων όρων διακήρυξης.
4. Το ψηφιακό μέσο (dvd ή cd ή usb memory stick) που θα περιέχει την προσφορά σε αρχεία
μη επεξεργάσιμα (πχ pdf ή jpg).
Όλοι οι ανωτέρω επιμέρους φάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου (προσφορά, επωνυμία, τίτλος της σύμβασης κλπ).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 97 παρ.4 του Ν.
4412/2016). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97
παρ.1 του Ν. 4412/2016).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.
1.1. Βεβαίωση/πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας από την
Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του Ν.
3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α).
1.2. ΦΕΚ σύστασης του διαγωνιζόμενου.
1.3. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ ή απόφαση ΓΕΜΗ στο οποίο
έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).
1.4. ΦΕΚ ή απόφαση ΓΕΜΗ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους
(εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο).
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2. Τουλάχιστον ένα (1) συμφωνητικό ή αντίγραφο αυτού όπως αναφέρεται στο Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής – Β: Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα.
3. Πιστοποιητικά αξιολόγησης των υποψηφίων και των αντασφαλιστών (εφ’ όσον υπάρχουν)
αυτών από διεθνή οίκο αξιολόγησης με ελάχιστη βαθμολογία Α- (A minus).
4. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΔΥ) (άρθρο 79, αρ. 4, ν. 4412/2016).
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6211
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, 17121
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Τόλιος
- Τηλέφωνο: [213 2025902]
- Ηλ. ταχυδρομείο: itolios@0149.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.neasmyrni.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος: Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6211
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Μελέτης
13/2017

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

Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
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);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοiii:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
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:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
11 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
12 δωροδοκίαvii,viii·
13 απάτηix·
14 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
15 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxi·
16 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xiii 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
β) [……]
[ ]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
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[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxviii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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 ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxii;
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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxiii
καταστάσεις :
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 περιστάσειςxxiv
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxvi ,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
xxviii
πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση
ουσιώδους
απαίτησης
στο
πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
[….................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Έλαβα γνώση των τευχών της υπ’ αριθ. [] Ναι [] Όχι
13/2017 μελέτης και των όρων της
παρούσας
διακήρυξης
και
τους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με [] Ναι [] Όχι
την υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτη και τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
3. Παραιτούμε
από
κάθε
δικαίωμα [] Ναι [] Όχι
αποζημίωσής
του
σχετικά
με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
4. Τα στοιχεία της προσφοράς μου είναι [] Ναι [] Όχι
ακριβή και αληθή.
5. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι [] Ναι [] Όχι
εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2)
Για
συμβάσεις
υπηρεσιών
προμηθειών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες ή
προμήθεια στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

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

Απάντηση:

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, για τα
δυο (2) τελευταία έτη 2016 – 2015 το
σύνολο των ασφαλίστρων να αφορούν
παρεμφερείς
καλύψεις και να είναι
τουλάχιστον πενταπλάσιο του παρόντος
προϋπολογισμού.

Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομ παραλήπ
φή
ηνίες
τες

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
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στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της Υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ».
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με
τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτης.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου
να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εντός σφραγισμένου
φακέλου με την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς».
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους,
χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον οικονομικό φορέα, η δε επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή δεν έχει
συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης ή περιέχει ουσιώδη απόκλιση από αυτούς ή αν
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
διενέργειας του διαγωνισμού.
Όλες οι τιμές συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.
Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά
μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η ολογράφως τιμή. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι
εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι
προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται.
Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιον τον
διαγωνιζόμενο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ανάλογα με τη μορφή της
επιχείρησης. Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα
μονογράφονται ανά σελίδα από τον οικονομικό φορέα.
Οι προσφορές κοινοπραξιών (υποβολή μίας κοινής προσφοράς) υπογράφονται υποχρεωτικά από
όλα τα μέλη της κοινοπραξίας είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
συμφωνητικό εκπρόσωπο (για την υπογραφή της κοινής προσφοράς δεν αρκεί ο ορισμός κοινού
εκπροσώπου με υπεύθυνη δήλωση).
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής των τιμών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
οικονομικός φορέας δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί τους λόγους αυτούς για
άσκηση ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης τέτοιων προσφορών.
Οι τιμές της μελέτης και της προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης (με τις τυχόν
παρατάσεις) και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά τη διάρκειά της.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και
εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν τον
οικονομικό φορέα (πχ αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.).
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβαση. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια (άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4412/2016), παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά».
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» καθώς και ο φάκελος της
«Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει το αρμόδιο όργανο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σημειώνεται ότι, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου που περιέχει τους υποφακέλους
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά» και την «Οικονομική Προσφορά» μπορεί να
γίνει και σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4 του Ν.
4412/2016).
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προσφερόμενη τιμή) διεξάγεται κλήρωση ενώπιων
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ.1 του
Ν. 4412/2016).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί το μειοδότη του διαγωνισμού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016),
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Συγκεκριμένα:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
συμμετέχοντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία προσκόμισης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν την
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως ο
συμμετέχων είναι ενήμερος κατά την ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούμενα κατά τα
ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και
τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν
τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην
Ένωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 16, κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 8 της παρούσης) η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί το ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφεί του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
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έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 των παρόντων όρων.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, ή αν δεν
προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (παρ. 5 άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν.4412/16,
β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η υπηρεσία,
β. παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η υπηρεσία,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης (ασφαλίστρων) θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη της
ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της πράξης με αριθμό 30/2013 της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία όλες οι ασφαλιστικές
εταιρίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους δεν θα
αρχίζει πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )
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2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή υπηρεσία δεν εκτελέστηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αποφαινόμενο όργανο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής:
Δεν απαιτείται η υποβολή Εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις
εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο
Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια,
τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών
που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Αναθέτουσα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
Τέλος, σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει ο Ν. 4412/16
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η εν λόγω υπηρεσία συνίσταται στην υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για διάστημα
ενός (1) έτους.
Σκοπός της είναι η πρόληψη αποφυγής εμφάνισης προβλημάτων, η ασφάλεια των εργαζομένων και
των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση
αντιμετώπιση του εκάστοτε εμφανιζόμενου, σχετικού με την εν λόγω διακήρυξη, προβλήματος.
Θα περιλαμβάνει για όλα τα οχήματα τις ασφαλιστικές καλύψεις όπως αναλυτικά αυτές
αναφέρονται, ανά κατηγορία οχήματος, στην Τεχνική Περιγραφή της υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτης
του εν λόγω διαγωνισμού.
ο

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο οικονομικός
φορέας απαιτείται:
(α) Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμη επαγγελματική Οργάνωση
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής του.
(β) Να διαθέτει άδειας λειτουργίας θεωρημένη από αρμόδια εποπτική Αρχή (Τράπεζα της
Ελλάδος).
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Όσον αφορά οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας απαιτείται:
(α) H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης και οι εμπορικές της επιδόσεις.
(β) Οι ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων
διαχειριστικών χρήσεων (στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την
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νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας). Σε περίπτωση που
ασκείται οικονομική δραστηριότητα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων και πάντως
μεγαλύτερη της μίας (1), τότε προσκομίζονται ανάλογα δικαιολογητικά της αντίστοιχης χρονικής
περιόδου.
(γ) Ο μέσος όρος του ελάχιστου ποσού ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
ορίζεται το ποσόν των εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), με σκοπό τη διασφάλιση της
χρηματοοικονομικής δυνατότητας εκάστου προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, ενόψει
και της ιδιαιτερότητας των κινδύνων της εν λόγω υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με την
κατάθεση:
1. Έκθεση του οικονομικού φορέα στην οποία να φαίνεται:
i H οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ii Το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.
2. Ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων
διαχειριστικών χρήσεων (2013 – 2015) όπως αυτά καταχωρούνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία με τα ως άνω αναφερόμενα.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των
ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να
καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο
σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας
παραγράφου, δεν διαθέτουν, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής την
κατάλληλη οικονομική επάρκεια, αποκλείονται από την συνέχεια της διαδικασίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 20-03-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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i

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

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

iii

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

iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
vii

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

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiii

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

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

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

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

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii

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

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

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
---------------------------------Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
Τ. Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
----------------------------------Πληροφορίες: Ιωάννης Τόλιος
Τηλέφωνο:
213 2025902
Fax:
210 9353047
eMail:
itolios@0149.syzefxis.gov.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 /2017
Κ.Α.Ε. 20.6253.0001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Νέας Σμύρνης, που θα προκύψουν για ένα έτος. Η ασφάλιση των οχημάτων θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.3643/2006 (Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά
από Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ασφαλειών.
Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις
παρακάτω προϋποθέσεις και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Τα προς ασφάλιση οχήματα καθώς και το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων ανά όχημα
αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, με την δυνατότητα προαίρεσης, εκτιμάται στο ποσό
των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ # 59.999,00 € # και θα βαρύνει
τον Κ.Α.: 20.6253.0001 του οικονομικού έτους 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Στις ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεωτικές από την ισχύουσα
νομοθεσία ασφαλιστικές καλύψεις καθώς επίσης και πρόσθετες καλύψεις για κάθε όχημα,
ανάλογα με το τύπο του οχήματος, όπως αναλύεται παρακάτω:
Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ:
Ζητούμενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 3.000€)
Προσωπικό ατύχημα οδηγού (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζημίας από ανασφάλιστο όχημα (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€)
Οδική βοήθεια 3
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) - ΣΑΡΩΘΡΑ:
Ζητούμενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2.000€)
Προσωπικό ατύχημα οδηγού (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζημίας από ανασφάλιστο όχημα (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€)
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Ζητούμενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2.000€)
Προσωπικό ατύχημα οδηγού (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζημίας από ανασφάλιστο όχημα (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€)
Δ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Ζητούμενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Πυρός 1
Αστική ευθύνη πυρός (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 20.000€)
Θραύση κρυστάλλων 2 (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 3.000€)
Προσωπικό ατύχημα οδηγού (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 15.000€)
Κάλυψη ζημίας από ανασφάλιστο όχημα (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€)
Οδική βοήθεια 3
Ε. ΔΙΚΥΚΛΑ:
Ζητούμενες καλύψεις:
Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται από την
παρ. 2 αρ. 33 Ν. 3746/2009
Θα καλύπτεται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.- Φιλικός Διακανονισμός) για το σύνολο των
ασφαλιζόμενων οχημάτων.
1

Η ασφάλιση πυρός, Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και Φυσικά φαινόμενα,
αφορούν στην τρέχουσα εμπορική αξία των οχημάτων προς ασφάλιση.
2
Η θραύση κρυστάλλων ζητείται χωρίς απαλλαγή σε όλες τις περιπτώσεις, γίνεται δεκτός όρος
συνεργαζόμενου συνεργείου.
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3

Η οδική βοήθεια αφορά τα βαρέα οχήματα μικτού βάρους έως 26 τόνους, έως συνολικά πέντε
μεταφορές ετησίως.

Σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων θα δοθεί αστική ευθύνη εντός κλειστών φυλασσόμενων χώρων,
με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στην υποχρεωτική από το νόμο
κάλυψη αστικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων συγκέντρωσης οχημάτων του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν των οχημάτων σταθμεύουν στο κεντρικό αμαξοστάσιο στην
οδό Ολυμπίου και Σωκράτους στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ν. Σμύρνης (απορριμματοφόρα,
φορτηγά μηχανήματα έργου και γενικά όλα τα μεγάλου μεγέθους οχήματα).
Επίσης, στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων/μηχανημάτων θα υπολογιστεί και αστική ευθύνη
για την λειτουργία τους ως εργαλείο:



Μηχανήματα έργου, φορτωτές, εκσκαφείς, καλαθοφόρα: αστική ευθύνη για την
λειτουργία τους ως εργαλείο σωματικές βλάβες ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000.000€,
υλικές ζημιές ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000.000€
Απορριμματοφόρα, Φορτηγά με ανατροπή, Φορτηγά με γερανό αυτοφόρτωσης,
Βυτιοφόρα νερού, πλυντήρια κάδων : αστική ευθύνη για την λειτουργία τους ως εργαλείο
σωματικές βλάβες ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000.000€, υλικές ζημιές ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο 1.000.000€.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων που
αναφέρονται στον κατάλογο αυτοκινήτων – οχημάτων.
Επίσης, ο Δήμος Νέας Σμύρνης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την ασφάλιση ενός
οχήματος, σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα μη
δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης μπορεί κατά την διάρκεια της σύμβασης να ασφαλίσει
τυχόν νέα οχήματα που θα προστεθούν στον στόλο του. Τα νέα αυτά οχήματα θα ασφαλίζονται
για καλύψεις στην κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

Κ.Α.Ε.

20.6253.0001

ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ

13/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/
A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
Ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΗΣ

ΕΤΟΣ 1ης
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙ
ΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΜΕΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠ/ΜΕ
ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30/4/2017

1

AZI 9152

ΔΙΤΡΟΧΟ

TAIWAN
GOLDEN
BEE

2003

49cc

30/4/2018

112,00 €

2

IPZ 0218

ΔΙΚΥΚΛΟ

2003

3

XXZ100

ΔΙΚΥΚΛΟ

THAI
HONDA
ΥΑΜΑΗΑ

2

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

125,00 €

2008

2

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

120,00 €

4

XXZ200

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

2008

2

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

120,00 €

5

XXZ300

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΥΑΜΑΗΑ

2008

2

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

120,00 €

6

ΙΥΝ 047

ΔΙΚΥΚΛΟ

2005

3

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

125,00 €

7

ΙΥΝ 048

ΔΙΚΥΚΛΟ

2005

3

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

125,00 €

8

ΙΥΝ 049

ΔΙΚΥΚΛΟ

2005

3

ΔΙΚΥΚΛΟ

30/4/2017

30/4/2018

125,00 €

9

KHH 1660

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

KWANG
YANG
KWANG
YANG
KWANG
YANG
FORD

2008

10

ΕΙΧ

30/4/2017

30/4/2018

290,00 €

10

KHH 1661

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD

2008

10

ΕΙΧ

30/4/2017

30/4/2018

286,00 €

11

KHY 5549

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

HYUNDAI
MOTOR C

2003

11

ΕΙΧ

30/4/2017

30/4/2018

295,00 €

12

ΚΗΗ 3288

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN

2012

8

ΕΙΧ

30/4/2017

30/4/2018

290,00 €

13

ΚΗΗ3296

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD

2015

7

ΕΙΧ

30/4/2017

30/4/2018

250,00 €

14

ΜΕ 82587

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2004

140

7,5 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

507,00 €

15

ΚΗΗ 1695

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ

KARSAN

2016

93

4,6 TONOI

30/4/2017

30/4/2018

791,00 €

16

KHH 1746

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G.
AUWARTER

2001, 2008 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

38

11 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.035,00 €

17

KHH 1747

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G.
AUWARTER

2001, 2008 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

38

11 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.035,00 €

18

KHH 4361

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

G.
AUWARTER

2002, 2009 ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

38

12,5
ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.265,00 €

19

KHY 5660

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

IRISBUS
SPA

2002

24

11 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.615,00 €

20

KHY 5712

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ –
ΑΣΤΙΚΟ Α-5

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚ
ΗΣ

1996

27

9 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.090,00 €

34

21

ΚΗΗ 5211

ΡΥΜΟΥΛΚΟΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕ
ΝΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2004 (2010
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ)

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.610,00 €

22

ΜΕ 133952

ΣΑΡΩΘΡΟ

RAVO

2016

160

6,05 TONOI

30/4/2017

30/4/2018

1.875,00 €

23

ME 85251

ΣΑΡΩΘΡΟ 2

DULEVO

2005

102

30/4/2017

30/4/2018

595,00 €

24

Αρ.
πλαισιου
Ν1839986

ΣΑΡΩΘΡΟ 3

NILFISK –
ADVANCE

2005

3

12,3
ΤΟΝΟΙ
1,4 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

422,00 €

25

ME 112800

ΣΑΡΩΘΡΟ 6

HAKO

2009

45

1,8 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

550,00 €

26

ΜΕ 131962

ΣΑΡΩΘΡΟ 8

NILFISK –
ADVANCE

2015

2

1,4 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

402,00 €

27

KHO 4276

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

MERCEDES

1994

57

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.085,00 €

28

ΚΗΗ6228

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

IVECO SPA

2015

18

7 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

835,00 €

29

KHH 1820

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

IVECO SPA

2007

35

15,5
ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.563,00 €

30

KHH 4799

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

ISUZU

2010

31

7,5 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.683,00 €

31

KHY 5622

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLER
CHRYSL

2001

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.210,00 €

32

KHY 5684

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2003

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.175,00 €

33

KHY 5798

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLER
CHRYSL

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.260,00 €

34

KHY 5799

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLER
CHRYSL

2000

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.445,00 €

35

KHΥ 5598

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

RENAULT

2004

37

16 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.535,00 €

36

ΚΗΗ 1722

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DENNIS

2008

43

18,5
ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.990,00 €

37

ΚΗΗ 1805

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.575,00 €

35

38

ΚΗΗ 1806

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2008

41

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.870,00 €

39

ΚΗΗ 6152

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLER
CHRYSL

2005

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.455,00 €

40

ΚΗΗ 6204

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

DAIMLERMERCEDES

1997

14

16 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.415,00 €

41

ΚΗΟ 3651

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

1992

34

16 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.330,00 €

42

KHΟ 4291

ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

1995

36

8,6 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

925,00 €

43

KHΟ 4458

ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

1985

20

5,5 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

655,00 €

44

KHI 6644

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
AΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

ISUZU

2004

18

5 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

710,00 €

45

KHΗ 4365

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

PEUGEOT

2009

10

1,6 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

329,00 €

46

ΚΗΗ 5737

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΚΟΙΝΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

NISSAN

2012

11

2 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

535,00 €

47

KHY 5800

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΔΩΝ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2000

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

950,00 €

48

KHY 5617

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2001

96

26 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

2.050,00 €

49

KHY 5643

ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

MAZDA

2002

14

3,1 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

710,00 €

50

KHY 5756

ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

FORD
WERKE AG
0703

2014

29

2,6 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

800,00 €

51

KHY 5795

ΦΟΡΤΗΓΟ – ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

TOYOTA

2000

18

2,75
ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

435,00 €

36

52

KHY 5691

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Η

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2003

72

26 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.320,00 €

53

KHΟ 4456

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
KΑΔΩΝ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

1994

36

13 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

960,00 €

54

ΚΗΗ 6194

ΦΟΡΤΗΓΟ –
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
KΑΔΩΝ

MERCEDES
– ΒΕΝΖ

2013

38

19 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

1.265,00 €

55

ΜΕ 85252

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLA
R

2005

74

3,4 ΤΟΝΟΙ

30/4/2017

30/4/2018

620,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

57.865,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

2.134,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

59.999,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
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