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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 20η  Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και   ώρα   13:00,  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 15η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11611/16-3-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής   και   από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος,  5) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), και  6) 

Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος 

και 2) Μπεχράκης Σταμάτης.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση) και Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017». 

 
Η από 13-3-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

Θέμα: Υπηρεσίες για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2017. 

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω υπηρεσία  καθώς και σχέδιο  

διακήρυξης για:    

1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη 

τιμή) 

2) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

3) κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

                                           

Η Συντάξασα 
ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο Τμηματάρχης 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η Διευθύντρια 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 
 
Η Τεχνική Έκθεση – Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Προμέτρηση της υπ’ αριθμ. 6/2017 
σχετικής μελέτης, καθώς και το σχέδιο της διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από τη 
Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και  επισυνάπτονται  στην  παραπάνω  
αναφερόμενη εισήγηση,  έχουν  ως  εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αντικείµενο της ̟αρούσας οικονοµικής µελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των 
Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας σε ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων, για το οικονοµικό 
έτος 2017. 

 

Η εκτέλεση της ̟αροχής υ̟ηρεσίας  διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/2016 

2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την ̟αρ. 1 και την ̟αρ 
4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την µε την ̟αρ.3 του άρθρου 22 
του Ν.3536/07 



Συνεδρίαση :  15/2017 Δευτέρα 20 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 ̟αρ.1 του Ν. 2238/94 

Προβλέ̟εται, ότι για  το οικ. έτος 2017 ο ∆ήµος Καλαµάτας θα ̟ροβεί σε σύναψη 
συµβολαίων ασφάλισης των οχηµάτων του, για ένα (1) έτος – δώδεκα (12) µήνες α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της συµβάσεως. 

Τα συµβόλαια για την ασφάλιση των οχηµάτων (αυτοκίνητα, τρίκυκλα, δίκυκλα) και 
µηχανηµάτων (µηχανήµατα έργου) θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν ασφαλιστικές καλύψεις 
ό̟ως: 

1) Αστική ευθύνη για σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα, υλικές ζηµιές ε̟ί τρίτων ανά 
ατύχηµα. 

-2) ασφάλεια ̟υρός – ̟υρκαγιά καλυ̟τόµενου οχήµατος  
3) ειδικότερα όσον αφορά τα µηχανήµατα έργων, καθώς και:  

-τα  υ̟. Αριθµ. ΚΗΙ2992 & ΚΗΙ2993 α̟ορριµµατοφόρα ̟ου φέρουν γερανό για το άδειασµα 
των υ̟όγειων κάδων 

-Το υ̟΄αριθµ. ΚΗΙ4206 φορτηγό µε αρ̟αγή για την µεταφορά ογκωδών α̟ορριµµάτων 

- Το υ̟΄αριθµ. ΚΗΙ 4202 φορτηγό µεταφοράς ανοικτών κάδων 8 m3 

Πέραν των ανωτέρω και αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία  ως εργαλείο- µηχάνηµα έργου,  
ελάχιστο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για σωµατικές βλάβες 18.000,00 ευρώ, υλικές ζηµιές 
6.000,00 ευρώ  

4) θραύση κρυστάλλων µε ελάχιστο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο 2.000,00 ευρώ αφορά µόνο στα 
µηχανήµατα έργου. 

Στις ανωτέρω καλύψεις δεν θα υ̟άρχει κανένα όριο  α̟αλλαγής  υ̟έρ του αναδόχου 

Ο ανάδοχος ̟αραιτείται α̟ό κάθε δικαίωµα α̟οζηµίωσής του , για την ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 

υ̟αναχώρησης της αναθέτουσας αρχής . 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις για τα κάτωθι οχήµατα θα ισχύσουν  α̟ό την 30/06/2017 12.00 
µ.µ . 

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ̟ροµηθευτής ̟ου ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή.  

Ο ∆ήµος Καλαµάτας µ̟ορεί να µη ζητήσει την έκδοση όλων των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων ̟ου αναφέρονται στην ̟ροµέτρηση της µελέτης, (λόγω ̟ιθανής α̟όσυρσης α̟ό 
την κυκλοφορία ορισµένων οχηµάτων), χωρίς καµία ε̟ι̟λέον α̟οζηµίωση του αναδόχου.  

Στην µελέτη ̟ροβλέ̟εται το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου Καλαµάτας, για την ασφάλιση 
των οχηµάτων του,  σύµφωνα µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος. 

Προβλε̟όµενο κόστος  39.500,00€ .   

Το κόστος ασφάλισης των οχηµάτων,  χρηµατοδοτείται   α̟ό το ∆ήµο Καλαµάτας. 

Τυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων ̟ου θα ̟εριέλθουν στην κατοχή του 
∆ήµου θα ασφαλίζονται για ̟ρώτη φορά α̟ό την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των υ̟ολοί̟ων 
οχηµάτων (30/06/2018) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) 
θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υ̟άρχοντος 
στόλου του ∆ήµου. 

H ̟ροσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα ̟εριέχει όλους τους 
νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδο̟οιίας (Τ.Ε.Ο.), 
δικαίωµα συµβολαίου, ε̟ικουρικό κλ̟.). Ο ∆ήµος α̟αλλάσσεται α̟ό καταβολή 
χαρτοσήµου και ΦΠΑ. 

Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Α̟αγορεύεται η εκχώρηση α̟ό τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου 
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της συµβάσεως, χωρίς α̟όφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η α̟όφαση αυτή 
̟αρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον ο̟οίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα ̟ροσόντα ̟ου 
εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται 
α̟ό το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

Ε̟ίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές ̟ου θα ̟ροκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας ε̟ιλύονται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 273 ̟αρ.1 και 2 του Ν.3463/2006 και του ν.4412/2016. 
 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ∆/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡ 
ΜΑΡΚΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Η ΙΣΧΥΣ 

ΗΜΕΡ. 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 ΚΗΗ2821 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38  5/8/2008 110.000,00 

2 ΚΗΙ2992 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38  17/11/2006 110.000,00 

3 ΚΗΙ2993 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38  7/11/2006 110.000,00 

4 ΚΗΙ2984 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 72  3/7/2006 42.000,00 

5 ΚΗΥ2697 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 68  12/12/1997 18.000,00 

6 ΚΗΗ2820 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 25  5/8/2008 107.000,00 

7 ΚΗΗ2801 NISSAN ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 40  5/8/2008 50.000,00 

8 ΚΗΗ2806 IVECO ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΡΟ(ΑΝΑΚΛ) 18  19/5/2008 35.000,00 

9 ΚΗΗ2819 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 25  5/8/2008 107.000,00 

10 ΚΗΙ2999 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 25  16/3/2007 90.000,00 

11 ΚΗΙ2968 RENAULT ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 37  25/8/2005 100.000,00 

12 ΚΗΗ2804 RENAULT ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΡΟ(ΑΝΑΚΛ) 37  31/5/2005 55.000,00 

13 ΚΗΗ2805 RENAULT ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΡΟ(ΑΝΑΚΛ) 37  7/7/2005 55.000,00 

14 ΚΗΗ2848 NISSAN ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΡΟ(ΑΝΑΚΛ) 40 163.3 2009 60.000,00 

15 ΚΗΙ2951 MERCEDES ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38  2004 35.000,00 

16 ΚΗΥ2699 RENAULT ΠΕΤΡ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 37  1998 20.000,00 

17 ΚΗΗ2847 ΝΙSSAN ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 40  2009 25.000,00 

18 ΚΗΥ2607 VOLVO ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 40  26/10/1989 20.000,00 

19 ΚΗΙ4206 FORD ΠΕΤΡ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ 

44  17/7/2007 100.000,00 

20 ΚΗΙ4202 MERCEDES ΠΕΤΡ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡΠΑΓΗ 

38  7/6/2007 30.000,00 

21 ΚΗΙ4203 MERCEDES ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 72  6/7/2007 35.000,00 

22 ΚΗΙ4204 MERCEDES ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 72  6/7/2007 35.000,00 

23 ΚΗΗ2812 SCANIA ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 53  2008 60.000,00 

24 ΚΗΥ2612 VOLVO ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ 33  27/10/1989 55.000,00 

25 ΚΗΥ2616 VOLVO ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ 33  26/10/1989 20.000,00 

26 ΚΗΗ2818 ISUZU ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 18  5/8/2008 36.000,00 

27 ΚΗΥ2606 VOLVO ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 33  27/10/1989 20.000,00 
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Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡ 
ΜΑΡΚΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Η ΙΣΧΥΣ 

ΗΜΕΡ. 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

   
28 

ΚΗΥ2711 MAZDA ΑΜΟΛ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  1999 5.000,00 

29 ΚΗΥ2642 FORD ΣΟΥΠ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11  17/12/1992 3.000,00 

30 ΚΗΙ4210 FORD ΠΕΤΡ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  25/7/2007 25.000,00 

31 ΚΗΙ2940 FORD ΠΕΤΡ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  25/7/2007 25.000,00 

32 ΚΗΙ4209 FORD ΠΕΤΡ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  25/7/2007 25.000,00 

33 ΚΗΥ2724 MAZDA ΑΜΟΛ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  1999 5.000,00 

34 ΚΗΥ2712 MAZDA ΑΜΟΛ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17  1999 5.000,00 

35 ΚΗΗ3836 HYUNDAI ΠΕΤΡ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 15  1/8/2009 5.000,00 

36 ΚΗΙ4167 CITROEN ΑΜΟΛ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10  2/8/2007 8.000,00 

37 ΚΗΥ2674 FORD ΑΜΟΛ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 14  1993 6.000,00 

38 ΚΗΗ2802 MAZDA ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  1999 5.000,00 

39 ΚΗΗ2813 MAZDA ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  27/6/2008 30.000,00 

40 ΚΗΗ2814 MITSUBISHI ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  8/7/2008 30.000,00 

41 ΚΗΗ2816 NISSAN ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
16  4/8/2008 30.000,00 

42 ΚΗΗ3823 MAZDA ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  10/9/2009 20.000,00 

43 ΚΗΗ3811 NISSAN ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
16  2009 20.000,00 

44 ΚΗΗ3818 MAZDA ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  2009 25.000,00 

45 ΚΗΗ3819 MAZDA ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  2009 25.000,00 

46 ΚΗΗ3829 ISUZU ΠΕΤΡ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΥΡΟΣΒ. 
17  2009 25.000,00 

47 ΚΗΙ2924 MERCEDES ΠΕΤΡ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15  17/1/2002 15.000,00 

48 ΚΗΙ2923 MERCEDES ΠΕΤΡ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15  17/1/2002 15.000,00 

49 ΚΗΙ2964 MERCEDES ΠΕΤΡ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24  2005 20.000,00 

50 ΚΗΗ2815 JEEP ΠΕΤΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14  1/8/2008 25.000,00 

51 ΚΗΙ2998 VOLKS WAGEN ΠΕΤΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13  2007 5.000,00 

52 ΚΗΗ4955 RENAULT ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8  5/11/1991 2.000,00 

53 ΚΗΗ2837 HYUNDAI ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10  12/2/2009 15.000,00 

54 ΚΗΙ4172 HYUNDAI ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10  19/10/2007 13.000,00 

55 ΚΗΗ3835 NIVA ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12  10/8/2004 8.000,00 

56 ΚΗΙ4171 VOLVO ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14  16/10/2007 20.000,00 

57 ΚΗΙ4174 OPEL ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10  2005 5.000,00 

58 ΚΗΗ3821 MAZDA ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13  18/8/2009 17.000,00 

59 ΚΗΙ4176 MAZDA ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9  1/2/2009 15.000,00 

60 ΚΗΙ4177 MAZDA ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9  1/2/2008 15.000,00 

61 ΚΗΙ2943 HYUNDAI ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11  2004 8.000,00 

62 ΚΜΝ 4940 FORD TRANZIT ΑΜΟΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 15  28/11/2008 15.000,00 

63 ΕΑΖ768 PIAGGIO ΑΜΟΛ ΤΡΙΚΥΚΛΟ 50cc  19/6/2006 2.000,00 

64 ΕΑΖ767 PIAGGIO ΑΜΟΛ ΤΡΙΚΥΚΛΟ 50cc  19/6/2006 2.000,00 

65 ΜΖΒ550 KAWASAKI ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 2 125cc 2010 3.000,00 
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66 ΜΖΒ551 KAWASAKI ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 2 125cc 2010 3.000,00 

67 ΕΑΖ1751 PEUGEOT ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2008 2.500,00 

68 ΕΑΖ1752 PEUGEOT ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2008 2.500,00 

69 ΕΑΖ1753 PEUGEOT ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2008 2.500,00 

70 ΕΑΖ1754 PEUGEOT ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2008 2.500,00 

71 ΕΑΖ2596 ZONGSHEN ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 1.000,00 

72 ΕΑΖ2597 ZONGSHEN ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 1.000,00 

73 ΕΑΖ2600 ZONGSHEN ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 1.000,00 

74 ΕΑΖ2599 ZONGSHEN ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 1.000,00 

75 ΕΑΖ2598 ZONGSHEN ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 1.000,00 

76 ΚΟ6602 YAMAHA ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  27/6/1996 500,00 

77 KΟ 8752 HONDA ΑΜΟΛ ΔΙΚΥΚΛΟ 50cc  2011 500,00 

78 ΜΕ101466 CATERPILLAR ΠΕΤΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  98 2008 90.000,00 

79 ΜΕ105457 JCB ΠΕΤΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  101 2008 75.000,00 

80 ΜΕ106851 JCB ΠΕΤΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  101 26/8/2008 75.000,00 

81 ΜΕ76045 KOMATSU ΠΕΤΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  97 2004 30.000,00 

82 
ΜΕ106852 
(ΔΕΥΑΚ) 

JCB ΠΕΤΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  101 26/8/2008 75.000,00 

83 ΜΕ105452 MUSTANG ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ  80 17/6/2008 37.500,00 

84 ΜΕ46904 CASE ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ  52 12/3/1990 8.000,00 

85 ΜΕ101469 CATERPILLAR ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  90 25/1/2008 35.000,00 

86 ΜΕ78747 
FORDIL 

MACCHINE 
ΠΕΤΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  113 2005 30.000,00 

87 ΜΕ38151 RAM ΠΕΤΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  113 18/8/1999 60.000,00 

88 ΜΕ115308 RAM ITALIA ΠΕΤΡ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  114 3/12/2009 90.000,00 

89 ΜΕ110682 KOMATSU ΠΕΤΡ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  140 2009 50.000,00 

90 ΜΕ90850 DAF ΠΕΤΡ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  220 16/11/2006 60.000,00 

91 ΜΕ105454 ABO-DEMAN ΠΕΤΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  116 26/6/2008 80.000,00 

92 ΜΕ113077 IVECO ΠΕΤΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  252 3/7/2009 107.000,00 

93 ΜΕ117306 IVECO ΠΕΤΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  252 12/3/2010 120.000,00 

94 ΜΕ32612 IVECO ΠΕΤΡ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  177 7/10/1998 20.000,00 

95 ΜΕ101444 DULEVO ΠΕΤΡ ΣΑΡΩΘΡΟ  146 7/5/2008 90.000,00 

96 ΜΕ93765 SCHMIDT RAM ΠΕΤΡ ΣΑΡΩΘΡΟ  133 15/2/2007 80.000,00 

97 ΜΕ105458 RCM SPA ΠΕΤΡ ΣΑΡΩΘΡΟ  27 9/7/2008 30.000,00 

98 ΜΕ105459 RCM SPA ΠΕΤΡ ΣΑΡΩΘΡΟ  13 9/7/2008 25.000,00 

99 ΚΗΗ4963 VOLVO ΠΕΤΡ ΦΟΡΤΗΓΟ 73 - 01/01/2001 15.000,00 

100 ΚΗΗ6268 
ΜΑΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 
ΠΕΤΡ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

75 - 15/09/2016 245.000,00 

101 ΚΗΗ6269 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΠΕΤΡ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ - - 15/09/2016 116.000,00 

102 ΚΗΗ6270 
ΜΑΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 
ΠΕΤΡ. 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

75 - 15/09/2016 245.000,00 

103 ΚΗΗ6271 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ ΠΕΤΡ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ - - 15/09/2016 116.000,00 

104 ΚΗΙ4205 MAZDA ΠΕΤΡ. ΦΟΡΤΗΓΟ 17 - 12/07/2007 8.000,00 

105 ΚΜΝ6456 MITSUBISHI ΠΕΤΡ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 - 14/02/2000 5.000,00 

106 ΜΕ110030 
MAGIRUS 

DEUTS 
ΠΕΤΡ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ - 232 01/01/2000 5.000,00 



Συνεδρίαση :  15/2017 Δευτέρα 20 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   7

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡ 
ΜΑΡΚΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡ. 

ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ
Η ΙΣΧΥΣ 

ΗΜΕΡ. 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

107 ΜΕ133285 
ROLS ROSA 
EYROVOIRE 

ΠΕΤΡ. 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
- 75 28/12/2016 25.000,00 

108 ME124739 IVECO SPA ΠΕΤΡ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  116 05/02/2016 30.000,00 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

          Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ∆/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 

 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

 συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) για την ασφάλιση των μηχανημάτων και οχημάτων του 

Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2017  προϋπολογισμού  39.500,00 ευρώ.  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) την υπ’ αριθ. 136/2017 απόφαση της Ο.Ε.  με την  οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και 

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και με την Α..Ο.Ε. 123 διατέθηκε η πίστωση. 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Οδός: ΑΘΗΝΩΝ 99  

Ταχ.Κωδ.:24134 

Τηλ.:2721360715 

Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, γραφείο 1.15, 

18-04-2017 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ. 14484 περίληψη διακήρυξης της  σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 
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γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

δ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της υπηρεσίας  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν τα  έγγραφα του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του 

Δήμου στο site www.kalamata.gr και πληροφορίες στο γραφείο 1.15 τηλ. 2721360715,717,718 κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία για την ασφάλιση των μηχανημάτων και οχημάτων του 

Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 39.500,00. ευρώ όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 

των εργασιών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά και δεν εκπροσωπούνται από αντίστοιχο γραφείο στην 

πόλη της Καλαμάτας οφείλουν (με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα προσκομίσουν) να 

ανταποκρίνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για τυχόν πρόβλημα στα 

οχήματα και μηχανήματα (άμεση εκτίμηση ζημίας από πραγματογνώμονα κ.λ.π.). σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης (πέραν των δύο ημερών) ανταπόκρισης θα πραγματοποιείται κατάπτωση της 

εγγυητικής ανάλογα της προκληθείσας ζημίας στην Υπηρεσία μας.           

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 39.500,00 Ευρώ  

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση  βαρύνει τον κωδικό 6253 του προϋπολογισμού του Δήμου (υπ’ αριθ. 

123/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την έκδοση των 

αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των 

υπηρεσιών από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18-

04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη 
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της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, απεργίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την  επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Η μετάθεση αυτή κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον σε όσους οικονομικούς 

φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στην  ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

το αργότερο μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για την υπηρεσία : «ασφαλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017» 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καλαμάτας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 18-04-2017. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. 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 

                                                
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 
fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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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 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

δ) Οι εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά και δεν εκπροσωπούνται από αντίστοιχο γραφείο 

στην πόλη της Καλαμάτας οφείλουν (με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα προσκομίσουν) να 

ανταποκρίνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για τυχόν πρόβλημα στα 

οχήματα και μηχανήματα (άμεση εκτίμηση ζημίας από πραγματογνώμονα κ.λ.π.). σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης (πέραν των δύο ημερών) ανταπόκρισης θα πραγματοποιείται κατάπτωση της 

εγγυητικής ανάλογα της προκληθείσας ζημίας στην Υπηρεσία μας. Οι εταιρείες που 

εκπροσωπούνται από αντίστοιχο γραφείο στην πόλη της Καλαμάτας, θα το αναφέρουν. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις 

πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται ως εξής:  

Για ανώνυμες εταιρείες – συναιτερισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – 

συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, και όπου θα 

ορίζεται  εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά, είναι ο 

καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από 

κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη (πληρεξούσιο).  

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα 

επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
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Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους. 

Επίσης αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή με 

το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου 

συμμετέχουσας εταιρείας, να συμμετάσχει ξεχωριστά, για ατομικό του συμφέρον. Σε μια τέτοια 

περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους 

ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.  

Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας 

που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον 

άλλον τρόπο. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει ασφαλιστικός σύμβουλος ή πράκτορας χωρίς 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – συνεταιρισμού που θα εκπροσωπεί, όπου θα 

εγκρίνεται η συμμετοχή αυτού στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της μελέτης - τεχνικής περιγραφής των 

υπηρεσιών και τις  αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

• οι προσφορές ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

τοποθετούνται στο χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται στο σύνολο της, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή 

μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 
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β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν 

από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού 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 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 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) 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 ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό 

πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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 2 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13  της παρούσας, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
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υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12,και 13 κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) 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 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 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ασφαλιστικές εταιρείες που αποδεδειγμένα 

λειτουργούν νόμιμα και οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι στην Ελλάδα αντιπρόσωποι των οίκων του 

εξωτερικού: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
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Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών    φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και  
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η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η 

παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1και2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 

της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε 

με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 



Συνεδρίαση :  15/2017 Δευτέρα 20 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   16

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά2  (Αποδεικτικά μέσα)  

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 

12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών του άρθρου 7.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 

επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 

7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της διακήρυξης  πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 (Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 

μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

                                                
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι 
η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται 
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και 
σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό 

φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, Διευκρινήσεις: oι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, Ι.Κ.Ε. (Ο. Ε. και Ε. Ε.,Ι.Κ.Ε) θα 

προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη 

τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 

προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Για τον 

έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη με τις τυχόν 

τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο μήνα της ως άνω ειδοποίησης, από την 

Επιθεώρηση Εργασίας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς 

οπού υπάγεται κάθε απασχολούμενος, επί ποινή αποκλεισμού.  

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 

13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

γ)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους, με το 

οποίο βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα αυτών καθώς και την άσκηση του κατά την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 
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καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 

και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4  Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 

την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

                                                
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 

μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Προκήρυξη 

αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 

(www.kalamata .gr). 

 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 5 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 24: τροποποίησης της σύμβασης 

  Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016 χωρίς     νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132) γίνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για ένα έτος.  

 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 123, 136 Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Ερωτήσεις. Τοποθέτηση, ψηφοφορία.  
Κύριε Φαββατά. 
 
Συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε. 
 
Κύριε Αντωνόπουλε. Για να ασφαλιστούν τα αυτοκίνητα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μία εταιρεία έχει έρθει και φέτος όπως και πέρυσι; 
 

Όχι είναι κατάρτιση.   
 
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης.  
 

Δεν έγινε διαγωνισμός τώρα πάμε να το κάνουμε.  
39.500,00 ο προϋπολογισμός.  

 
Εντάξει. Εγώ  θα ήθελα να πω το εξής: Ότι θα πρέπει οι όροι του 
διαγωνισμού να είναι τέτοιοι, που να μην αποκλείουνε τις πολλές 

εταιρείες και να προκύπτει μόνο ένας ενδιαφερόμενος.  
 
Διαπιστώνετε κάτι τέτοιο; Αν το διαπιστώσατε να μας το πείτε.  

 
Το αντίθετο είναι που λέω, γιατί πέρσι, θυμάμαι αυτό το ίδιο πράγμα 
είχε προκύψει μόνο μία εταιρεία.  

 
Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με τη συμμετοχή τους.    
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέω. 
 
Τη δικιά τους, όχι με την διακήρυξη. 

 
Θα πρέπει δηλαδή ο διαγωνισμός να είναι ανοιχτός  …... 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοιχτός είναι. 
 
Ανοιχτότατος, για να μπορεί να έρχονται πιο πολύ. Αυτό. 
 

Ανοιχτότατος.  
Παίζουν και άλλα ρόλο όμως όπως ξέρετε.  

Η νομοθεσία έχει γίνει δύσκολη, ασφαλιστικές ενημερότητες, φορολογικές ενημερότητες  και 
άγιος ο Θεός. 

 
Να πω μόνο μια κουβέντα. 
 

Ορίστε ο κύριος Μπουζιάνης.  
Εγώ θα πω το εξής: Μισό λεπτό όποιος συνάδελφος έχει να κάνει μία 

παρατήρηση στη διακήρυξη και να πει ότι εδώ φωτογραφίζουμε κάποιον να το καταθέσει, 
αλλιώς να διασπείρει, να διασπείρει διάφορα πράγματα, καλύτερα να τα αποφεύγει.  

 
Απλά στην περίπτωση αυτή, επειδή έτυχε τότε που ήμουνα Αντιδήμαρχος 
να κάνω μία προσπάθεια να ζητήσω, να πιέσω, να σηκώσω τηλέφωνο 

δηλαδή, να πάρω ασφαλιστικές εταιρείες να συμμετέχουν και άλλοι, σε πληροφορώ δεν 
συμμετείχαν.  

Δηλαδή γίνεται η προσπάθεια πιστεύω και από τον Δημήτρη, δεν έχουμε κανένα λόγο, γιατί 
εμείς θέλουμε πραγματικά να έχουμε συμμετοχή να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό να 
είσαι σίγουρος για αυτό.  

 
Και να βοηθήσουμε να πούμε και οι γνωστοί μας και οι πελάτες μας, τίποτα, 
δεν θέλουν να ασχοληθούν, δεν θέλουν να ασχοληθούν.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Δεν έρχεται κανένας.  
 

Λοιπόν ψηφοφορία.  
Κύριε Φαββατά; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ κύριε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αντωνόπουλος; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νιάρχος;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ναι, κατά η πλειοψηφία. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων έτους 2017», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, προϋπολογισμού 39.500,00 €. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 

6/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Καταρτίζει  τους  όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 

      και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος   

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φάβας Γεώργιος  

  8. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


