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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Παροχή υπηρεσιών
ασφάλισης οχημάτων –
μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

CPV:

66514110-0
Υπηρεσίες ασφάλισης
μηχανοκίνητων
οχημάτων

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

40.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος
προαίρεσης)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται
από τον προϋπολογισμό
της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),
από τον κωδικό
6406000001
«Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων»

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
– ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε’ 50
Τ.Κ. – Πόλη: 73133, Χανιά
Πληροφορίες: Ηρακλής Καραμπατσάκης
Τηλέφωνο: 28210 91888 (εσωτ. 106)
karabatsakis@dedisa.gr
email:
Fax:
28210 83400
Ιστότοπος: www.dedisa.gr

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ
Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

01/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

06-02-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

1

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.................................................................................................................... 3
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................................... 3
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...................................................................................................................... 4
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ............................................................. 4
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................ 4
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................. 5
ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................... 5
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)6
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) ....................................................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53
και 121 Ν.4412/2016) .................................................................................................... 7
ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) .................. 8
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ........................................................................................... 8
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) ...................................... 8
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016).... 8
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)...................................................11
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του
Ν.4412/2016)................................................................................................................12
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102
και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρο 90 Ν.4412/2016)
.....................................................................................................................................15
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(Άρθρο 103 Ν.4412/2016) ............................................................................................16
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80
Ν.4412/2016)................................................................................................................17
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)..........18
ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .........................................................19
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016).....................................................19
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) .......................................................19
ΑΡΘΡΟ 21: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρο 106 Ν.4412/2016)................................20
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.
4412/2016) ...................................................................................................................20
ΑΡΘΡΟ 23 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................................21
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ..................................................................................................................21
ΑΡΘΡΟ 25: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ..................................................................................................................23
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...........23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄...................................................................................................................28
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ......................................................28

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

2

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΓΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή
Ημερομηνία: 25/02/2019
Ημέρα:
Δευτέρα
Ώρα:
11.00 πμ
Ημερομηνία: 25/02/2019
Ημέρα:
Δευτέρα
Ώρα:
11.30 πμ
Γραφεία ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος
όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
66514110-0:
Υπηρεσίες
ασφάλισης
μηχανοκίνητων οχημάτων
6406000001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
20.000 ευρώ για ένα έτος,
40.000 ευρώ για δύο έτη,
(εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης,
ήτοι η παράταση της σύμβασης για ένα επιπλέον
έτος)
Ένα έτος, από τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2019
(λήξη της τρέχουσας ασφάλισης) έως τις 12.00 το
μεσημέρι της 30/4/2020.
Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης
(παράταση σύμβασης), η σύμβαση θα διαρκέσει
ένα επιπλέον έτος, δηλαδή ως 30/04/2021
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, 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, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Αρμόδιος για πληροφορίες

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.
(ΟΤΑ) (εφεξής ΑΡΧΗ ή ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ))
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50
ΧΑΝΙΑ
73135
28210 91888
28210 83400
dedisa@dedisa.gr
www.dedisa.gr
Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
2821091888
Ηρακλής Καραμπατσάκης
2821083400
(εσωτ. 106)

E-MAIL
karabatsakis@dedisa.gr

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι :
«Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)».
2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00
€) για ένα έτος και η συνολική αξία αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από την Αρχή το δικαίωμα
προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για ένα επιπλέον έτος), στο ποσό των
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00) ευρώ για δύο έτη.
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 )
Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης είναι τα Χανιά.
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των προς
ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Επιθεώρηση αυτών, μέχρι και τέσσερις μέρες
πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι δυνατή κατόπιν συνεννοήσεως με
τον υπάλληλο που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανωτέρω (αρμόδιος υπάλληλος για παροχή
πληροφοριών). Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των αδειών κυκλοφορίας - χρήσης των προς ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων έργων.
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2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του
Ν.4412/2016)
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του μηχανοκίνητου
εξοπλισμού της αρχής και συγκεκριμένα των οχημάτων (επιβατηγών, φορτηγών) και των
μηχανημάτων έργων.
Τα οχήματα - μηχανήματα έργων που θα ασφαλιστούν, οι ζητούμενες ασφαλιστικές καλύψεις
και λοιπές ειδικές απαιτήσεις και πληροφορίες, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από τις 12.00 το μεσημέρι
της 30/4/2019 (λήξη της τρέχουσας ασφάλισης) έως τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2020
(αρχική σύμβαση).
3.2 Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της
δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος, με έναρξη
από τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2020 (λήξη της αρχικής σύμβασης) έως τις 12.00 το
μεσημέρι της 30/4/2021, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από:
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
 Τον 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».
 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
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 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
 Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης"
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 Την με αριθμ. 12/2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004441582) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αρχής περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και των λοιπών όρων της παρούσας διακήρυξης για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
 Την με αριθμ. 166/22-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜ0ΟΡ26-Ξ6Γ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αρχής περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019.
 Την με αριθμ. 195/24-12-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΡΙΟΡ26-99Ν) Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αρχής περί ορισμού Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών
για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες για το έτος 2019,
ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο
117 του Ν.4412/2016)
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου
117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ /
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121 Ν.4412/2016)
7.1 Έγγραφα σύμβασης
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 τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
γ) Το συμφωνητικό.
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
7.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι
σειρά ισχύος:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.
7.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης,
στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας
της Αρχής: http://www.dedisa.gr.
7.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (Άρθρο 121 του Ν.4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών,
αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.
3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά
των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον
δικτυακό τόπο της Αρχής: www.dedisa.gr.
ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο
και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ),
το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73
παρ. 1, 73 παρ. 2, περ. α) και β) και 73 παρ 4, περ. α) και β) του Ν. 4412/2016.
11.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του N. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της
ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της
Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την Αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc(σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν,
να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

8

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

11.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
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 εν λόγω υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.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, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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.
Γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ και Δ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις
των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ και Δ.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των
παραπάνω περιπτώσεων Α, Γ και Δ, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
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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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ και Δ και περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
11.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως
εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που
ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του
Παραρτήματος Ε της παρούσας.
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ.
11.6 της παρούσας διακήρυξης).
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και
να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως III (βλέπε άρθ.
11.5 της παρούσας διακήρυξης).
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και
χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 11.6 της παρούσας
διακήρυξης).
11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
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κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α.
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –
μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα μέρη II έως ΙΙΙ.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης
που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του
ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται
πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η
Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)
12.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50,
Χανιά, 4ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 25η Φεβρουαρίου
2019 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.30 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
12.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην διεύθυνση της
παραγράφου 12.1 άνω.
Οι προσφορές υποβάλλονται με:
α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε
β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο,
περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα,
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και ώρα 11.00 π.μ. Η 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 Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο
επόμενο εδάφιο γ.
γ) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι
την 25/2/2019 και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι
τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).
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 ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης
υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη
σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες
πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του
Ν.4412/2016)
13.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του οικονομικού φορέα
και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν,
καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων –
μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)»
Αριθμός Διακήρυξης : 01/2019
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Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
(Δνση : Γρηγορίου Ε’ 50, 73135, Χανιά)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/02/2019
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε
παρ.13.2.A της παρούσας).
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ.
13.2.B της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος
περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 13.2.Γ της
παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων
13.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.
13.2.Β Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του
προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
2. Αναλυτική περιγραφή των ασφαλιστικών καλύψεων για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα –
μηχάνημα έργου, καθώς και σε ποια εταιρεία ασφαλίζεται το κάθε όχημα / μηχάνημα έργου
(σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης ή σε περίπτωση συνεργάτη / ασφαλιστικού
πράκτορα που στην προσφορά του συνεργάζεται ή εκπροσωπεί πάνω από μία ασφαλιστική
εταιρεία).
3. Αποδεικτικά εφαρμογής Συστήματος ή Διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.
4. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν προσφορά ως συνεργάτες / ασφαλιστικοί
πράκτορες (ή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας) με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές
εταιρείες, θα πρέπει να υποβάλλουν εν ισχύ Σύμβαση / Συμφωνητικό συνεργασίας με τις
ασφαλιστικές εταιρείες.
13.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην
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ιστοσελίδα της Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ),
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού
φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους
εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους
φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
2. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και
μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της διακήρυξης και των
αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται το σύνολο των
μεικτών ασφαλίστρων των οχημάτων – μηχανημάτων έργου, οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ασφάλισης στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο
διάστημα, δηλ από τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2019 (λήξη της τρέχουσας ασφάλισης)
έως τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2020.
Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών ασφάλισης, είναι το ποσό που έχει
συμπληρωθεί στο πεδίο: «ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο: «ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή στο πεδίο «ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο:
«ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
3. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά:
α) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως τα πεδία «ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των ως άνω πεδίων του
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
δ) η οποία υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (20.000 €).
Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
13.3 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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13.4 Λοιπά στοιχεία
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα.
- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1
του Ν.4250/2014.
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και
117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρο 90 Ν.4412/2016)
14.1Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 12.1 της παρούσας
διακήρυξης. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω
ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης,
αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 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.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
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 υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι
παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
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 κρατούνται, προκειμένου να
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
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απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση
αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα
τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β)
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την
λήξη της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιμή των πεδίων «ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η 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 έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται
στο πρακτικό.
14.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση
της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο
103 Ν.4412/2016)
15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ του
ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.
15.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν 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 Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
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15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α,
ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5
του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
15.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για
την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ.
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
15.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80
Ν.4412/2016)
16.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 15.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 11.3 Α της παρούσας διακήρυξης.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση
υπεργολαβίας του άρθρου 11.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) Για την περίπτωση Γ του άρθρου 11.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη
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δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.
ΙΙ) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Δ του άρθρου 11.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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
της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)
17.1 Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως 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 κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του
άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης).
17.2 Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
17.3 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 βάσει μόνο της
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
17.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης:
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 2.2 της
παρούσας διακήρυξης και
β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθρων
12.2 και 14.1 της παρούσας διακήρυξης.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας διακήρυξης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν
έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)
19.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις
18/2/2019.
19.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, 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, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, νη ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
20.1 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
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20.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
(Πρβλ τρίτο εδ. της παρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
20.3 Εγγυητική προκαταβολής
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση
εγγυητικής προκαταβολής.
ΑΡΘΡΟ 21: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3 - 5
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.
4412/2016)
22.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
22.2 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή
των όρων της παρούσης διακήρυξης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις
υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο
πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
24.1 Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν. 4412/2016)
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) (από
τον κωδικό 6406000001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
24.2 Φόροι - Κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 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, καθώς και της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
24.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ (με την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων)
από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου είναι:
1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Αρχής.
2. Ασφαλιστήρια συμβόλαια του συνόλου των οχημάτων – μηχανημάτων έργου.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
25.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Χανιά, 06/02/2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ιωάννης Κουτράκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ
signed by
DESPOINA Digitally
DESPOINA KALYKAKI
2019.02.11
KALYKAKI Date:
13:11:44 +02'00'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του μηχανοκίνητου
εξοπλισμού της Αρχής και συγκεκριμένα των οχημάτων (επιβατηγών, φορτηγών) και των
μηχανημάτων έργων.
Θα αφορά στο χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι από τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2019
(λήξη της τρέχουσας ασφάλισης) έως τις 12.00 το μεσημέρι της 30/4/2020.
Οι παρούσες προδιαγραφές συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα ασφαλιστική
νομοθεσία.
Ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός θα ασφαλιστεί για τις παρακάτω υποχρεωτικές εκ του νόμου
(1,2) και τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις (3,4,5,6) και συγκεκριμένα για:
1) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων ανά θύμα, για ποσό
1.220.000 €.
2) Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ποσό 1.220.000 €.
3) Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων ανά ατύχημα (ως εργαλείο), για ποσό 50.000
€.
4) Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (ως εργαλείο), για ποσό 20.000 €.
5) Υλικές ζημιές καλυπτόμενου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα για ποσό 5.000 €.
6) Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής για ποσό 1.500 €.
Το σύνολο του μηχανοκίνητου εξοπλισμού θα ασφαλιστεί επίσης με προστασία Bonus Malus
και φροντίδα τροχαίου ατυχήματος.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει υποχρεωτικά να
εφαρμόζουν Σύστημα ή Διαδικασία Φιλικού Διακανονισμού.
Τα οχήματα - μηχανήματα έργων που θα ασφαλιστούν, περιγράφονται ως προς τα ιδιαίτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους, στους επόμενους πίνακες:
- Α (για τα μηχανήματα έργων) και - Β (για τα οχήματα).
Οι ζητούμενες ανά είδος οχήματος - μηχανήματος έργου ασφαλιστικές καλύψεις,
παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες:
- Γ (για τα μηχανήματα έργων) και - Δ (για τα οχήματα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΙΠΠΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΔΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΜΕ 89205
ΜΕ 89206
ΜΕ 89207
ΜΕ 89208
ΜΕ 89209
ΜΕ 89210
ΜΕ 89211
ΜΕ 89212
ΜΕ 123661
ΜΕ 101604
ΜΕ 32459
ΜΕ 75000
ΜΕ 91130
ΜΕ 109069
ME 132629

Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

16

ΜΕ 132635

17

ΜΕ 136406

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

81
81
83
56
23
23
15
38
49
150
89
82
290
101
176

23/5/2006
23/5/2006
23/5/2006
23/5/2006
13/4/2006
13/4/2006
13/4/2006
13/4/2006
10/4/2013
26/11/2007
15/7/1988
29/3/2004
24/8/2006
20/1/2009
3/3/2015

CASE
CASE
CASE
CASE
LINDE
LINDE
LINDE
LINDE
JCB
CATERPILLAR
JCB
MANITU
TANA
BOBCAT
CATERPILLAR

Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος
Εκσκαφέας-Φορτωτής
Φορτωτής ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας-Φορτωτής
Φορτωτής περονοφόρος
Συμπιεστής απορριμμάτων
Φορτωτής τηλεσκοπικός
Εκσκαφέας-Φορτωτής

Ιδιόκτητο

63

7/7/2016

JCB

Φορτωτής τηλεσκοπικός

Ιδιόκτητο

234

1/2/2019

CASE

Φορτωτής

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1

2

3

4

































1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΜΕ 89205
ΜΕ 89206
ΜΕ 89207
ΜΕ 89208
ΜΕ 89209
ΜΕ 89210
ΜΕ 89211
ΜΕ 89212
ΜΕ 123661
ΜΕ 101604
ΜΕ 32459
ΜΕ 75000
ΜΕ 91130
ΜΕ 109069
ΜΕ 132629

Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος ηλεκτροκίνητος
Φορτωτής περονοφόρος
Εκσκαφέας-Φορτωτής
Φορτωτής ερπυστριοφόρος
Εκσκαφέας-Φορτωτής
Φορτωτής περονοφόρος
Συμπιεστής απορριμμάτων
Φορτωτής τηλεσκοπικός
Εκσκαφέας-Φορτωτής

































16

ΜΕ 132635

Ιδιόκτητο

Φορτωτής τηλεσκοπικός









17

ΜΕ 136406

Ιδιόκτητο

Φορτωτής









Αρ. Διακήρυξης 01/2019

5

6





24

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΙΠΠΟΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

18

XNI 6638

Ιδιόκτητο

40

9/2/2012

XNI 3188

Ιδιόκτητο

38

27/4/2010

20
21
22
23
24
25
26
27

IZT 7273
ΧΝΝ 1307
ΧΝΗ 6564
ΧΝΝ 4443
ΚΗΥ 7822
ΧΝΕ 7985
ΙΕΜ 2819
ΧΝΧ 7188

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

35
55
66
55
41
57
37
37

14/5/2007
16/7/2001
20/7/1999
1/7/2002
5/9/2005
12/1/1995
19/9/2005
19/9/2005

28

ΧΝΗ 9331

Ιδιόκτητο

38

14/2/2000

29
30

KHY 7826
ΚΗΥ 7821

Περιφέρεια
Περιφέρεια

41
41

6/9/2005
5/9/2005

31

KHY 7824

Περιφέρεια

18

5/9/2005

32
33
34
35
36
37
38

IHN 6625
IHN 6759
XNZ 1772
ΧΝΝ 1126
ΧΝΜ 3534
XNN 4204
XNN 4205

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

31
18
33
35
55
40
40

25/6/2007
18/7/2007
8/1/1996
14/9/2001
1/7/2002
8/10/2015
8/10/2015

39

ΧΝΝ 7081

Ιδιόκτητο

21

10/1/2017

40

ΖΜΤ-9234

Ιδιόκτητο

62

6/5/2008

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ΧΝΚ 8543
KHY 7825
KHY 7804
ΚΗΥ 7798
ΚΗΥ 7785
ΧΝΙ 4173
ΧΝΕ 8363
XNX 4462
KHY 7823
KHY 7827
XNM 8234
YNP 9516
XNI 6642
XNI 6643
ΧΝΤ 3821
ΧΝΤ 6864
ΧΝΚ 7764

Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο

55
41
41
41
36
15
16
16
41
9
72
17
9
9
17
13
17

10/9/2001
5/9/2005
22/12/2004
10/5/2004
28/5/2003
20/4/2005
8/3/1995
14/5/2008
5/9/2005
14/9/2005
29/5/2003
22/6/2014
9/2/2012
9/2/2012
16/10/2006
23/4/2007
12/7/2001

58

ΧΝΤ 3818

Ιδιόκτητο

9

17/10/2006

59

ΧΝΤ 3819

Ιδιόκτητο

9

17/10/2006

60

ΧΝΤ 3816

Ιδιόκτητο

9

17/10/2006

61

ΧΝΤ 3817

Ιδιόκτητο

11

17/10/2006

DAF
MERCEDESBENZ
IVECO SPA
DAF
MERCEDES
DAF
MAN
MERCEDES
RENAULT
RENAULT
DAIMLER
CHRYSL
MAN
MAN
NISSAN
EUROPE
ISUZU
IVECO SPA
VOLVO
DAF
DAF
IVECO
IVECO
NISSAN
EUROPE
IVECO
MAGIRUS
DAF
ΜΑΝ
ΜΑΝ
MAN
FIAT-IVECO
MAZDA
MERCEDES
NISSAN MOTOR
MAN
PIAGGIO
MAN
NISSAN
PIAGGIO
PIAGGIO
NISSAN MOTOR
RENAULT
NISSAN MOTOR
NISSAN
EUROPE
NISSAN MICRA
NISSAN
EUROPE
NISSAN
EUROPE

19

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό ανατρεπόμενο, απορριμματοφόρο
Φορτηγό ανοικτό, επικαθήμενο
Φορτηγό ανοικτό, γερανοφόρο
Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο
Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Ημιφορτηγό ανοικτό
Ημιφορτηγό κλειστό
Ημιφορτηγό ανοικτό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό

25

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

12/7/2010

SANTANA
MOTOR
MARUTI
UDYOG
HYUNDAI

Επιβατικό

10

9/2/2012

PIAGGIO

Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο, ηλεκτρικό

10

6/9/2013

Ημιφορτηγό κλειστό

Ιδιόκτητο

31

26/1/2018

RENAULT
MERCEDES

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο

Ιδιόκτητο

31

26/1/2018

MERCEDES

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο

ΗΖΒ 6958

Ιδιόκτητο

11

23/9/2014

ΤΟΥΟΤΑ

Ημιφορτηγό κλειστό

70

ΗΖΒ 8107

Ιδιόκτητο

54

26/3/2018

FORD

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο

71

ΗΖΒ 8106

54

26/3/2018

FORD

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο

72

ΚΗΥ 7759

35

16/5/2002

DAF

Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο

73

ΧΝΟ 2535

Ιδιόκτητο
Δήμος
Χανίων
Ιδιόκτητο

77

6/2/2019

MERCEDES

Φορτηγό ανοικτό, γερανοφόρο

62

ΧΝΚ 7421

Ιδιόκτητο

11

21/6/2001

63

ΧΝΚ 7422

Ιδιόκτητο

7

21/6/2001

64

ΙΟΖ 3081

Ιδιόκτητο

10

65

ΧΝΙ 6641

Ιδιόκτητο

66

ΗΖΒ 6641

Ιδιόκτητο

67

HZB 6791

68

HZB 6792

69

Επιβατικό
Επιβατικό

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

XNI 6638
XNI 3188
IZT 7273
ΧΝΝ 1307
ΧΝΗ 6564
ΧΝΝ 4443
ΚΗΥ 7822
ΧΝΕ 7985
ΙΕΜ 2819
ΧΝΧ 7188
ΧΝΗ 9331
KHY 7826
ΚΗΥ 7821
KHY 7824
IHN 6625
IHN 6759
XNZ 1772
ΧΝΝ 1126
ΧΝΜ 3534
XNN 4204
XNN 4205
ΧΝΝ 7081
ΖΜΤ-9234
ΧΝΚ 8543
KHY 7825
KHY 7804
ΚΗΥ 7798
ΚΗΥ 7785
ΧΝΙ 4173
ΧΝΕ 8363
XNX 4462
KHY 7823
KHY 7827

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Περιφέρεια
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Περιφέρεια
Περιφέρεια

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό ανατρεπόμενο, απορριμματοφόρο
Φορτηγό ανοικτό, επικαθήμενο
Φορτηγό ανοικτό, γερανοφόρο
Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο
Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1

2

3

4

5

6
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Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

XNM 8234
YNP 9516
XNI 6642
XNI 6643
ΧΝΤ 3821
ΧΝΤ 6864
ΧΝΚ 7764
ΧΝΤ 3818
ΧΝΤ 3819
ΧΝΤ 3816
ΧΝΤ 3817
ΧΝΚ 7421
ΧΝΚ 7422
ΙΟΖ 3081
ΧΝΙ 6641
ΗΖΒ 6641
HZB 6791
HZB 6792
ΗΖΒ 6958
ΗΖΒ 8107
ΗΖΒ 8106

72

ΚΗΥ 7759

73

ΧΝΟ 2535

Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Ιδιόκτητο
Δήμος
Χανίων
Ιδιόκτητο

Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο
Ημιφορτηγό ανοικτό
Ημιφορτηγό κλειστό
Ημιφορτηγό ανοικτό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Επιβατικό
Φορτηγό ανοικτό, ανατρεπόμενο, ηλεκτρικό
Ημιφορτηγό κλειστό
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Ημιφορτηγό κλειστό
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο
Φορτηγό κλειστό, απορριμματοφόρο

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  




 
 
 

Φορτηγό ανοικτό, με container, γάντζο













Φορτηγό ανοικτό, γερανοφόρο













Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν σε όλα τα οχήματα που αναφέρονται στους παραπάνω
πίνακες, τα οποία είτε ανήκουν στην Αρχή, είτε της έχουν παραχωρηθεί για χρήση.
Τα μηχανήματα έργων σημειώνεται ότι κινούνται και παρέχουν έργο, αποκλειστικά εντός του
νομίμως λειτουργούντος Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και
Χώρου Υγειονομικής Ταφής, στη θέση «Κορακιά» Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων.
Τυχόν νέα οχήματα ή μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην Επιχείρηση εντός του
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης, θα ασφαλίζονται από την ημερομηνία κτήσης
τους μέχρι την ημερομηνία λήξεως των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του υπόλοιπου
εξοπλισμού και η ασφάλιση τους θα γίνει με τους όρους της συμβατικής ασφάλισης
αντίστοιχου μέσου.
Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, η Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα
διακοπής της ασφάλισης οχημάτων ή μηχανημάτων έργων λόγω ακινησίας όπως και
επέκτασης σε άλλα που επανέρχονται στην κυκλοφορία.

Αρ. Διακήρυξης 01/2019
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Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Ασφάλειες Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):
………………………………………………………………………………………………… ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(ημερομηνία – υπογραφή – σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ(Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια
και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων
βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
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Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την
Αρχή.
7. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 8 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120)
ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50564]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50, ΧΑΝΙΑ, 73135
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ηρακλής Καραμπατσάκης
- Τηλέφωνο: 28210 91888 (εσωτ. 106)
- Ηλ. ταχυδρομείο: karabatsakis@dedisa.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.dedisa.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), CPV:
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………………..]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
01/2019

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
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:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
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
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
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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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
5. νομιμοποίηση
τρομοκρατίαςxii·

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xviii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxix:

Αρ. Διακήρυξης 01/2019

36

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 όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, 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 ;xxi
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): xxii
[……][……][……]
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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 δικαίουxxiii;
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
xxiv
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 περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

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

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.
vii

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).
viii

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

ix

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).

x

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.
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xi

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.
xii

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”.
xiii

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.".
xiv

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 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

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)

xix

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

xx

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).

xxi

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
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xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

xxiv

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

xxv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvii

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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