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NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                          
Δ/ΝΣΗ   Οικονομικών Υπηρεσιών             
ΤΜΗΜΑ   Προμηθειών                                                                                                    
Πληροφορίες: Νίνου Αθηνά   
Τηλέφωνο    : 2105537 237
Fax              : 2105537 268
email            :  prom@elefsina.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

 Προϋπολογισμού  δαπάνης 40.000,00 € 
   ΚΑΕ 20.6253.0001

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη μειοδότη για τα  
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά / μόνο βάσει της τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) 
για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού όπως διαμορφώνεται στην τεχνική 
περιγραφή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία  : 04-04-2019
Ημέρα          : Πέμπτη 
Ώρα             : 10։00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Δημοτικό  Κατάστημα  Δήμου Ελευσίνας.
Δήμητρος και  Χατζηδάκη 41 
2ος όροφος
ΤΚ 19200  Ελευσίνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η υπ’ αριθ 8/2019  τεχνική περιγραφή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.000,00€ (Η εν λόγω δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η  σύμβαση θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των 
θεσμοθετημένων οργάνων  και εφόσον  υπάρχει υπόλοιπο  
στον προϋπολογισμό.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως αναφέρονται στη μελέτη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

Ελληνική

mailto:prom@elefsina.gr


ΕΙΔΩΝ νόμιμες κρατήσεις.

 Ο Δήμαρχος   Ελευσίνας  έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιείται μέχρι σήμερα, 

2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης », 
5. του Ν. 4488/2017  (Α’  137) και συγκεκριμένα το άρθρο 39 παρ. 1,2 & 5 περί αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας καθώς και 
του αρ. πρωτ. Εξ. 18447Δ-2018/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, 

6. Του Ν.4497/13-11-2017 ( ΦΕΚ Α’ 137 ) περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ,  
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και  άλλες διατάξεις . Ο νόμος αυτός περιέχει στο 
άρθρο 107 τροποποιήσεις του ν.4412/2016,  

7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις."

8. Το αριθ.5035/28-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-0ΥΨ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα «Ζητήματα 
που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού», της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016 με τίτλο «Συναφείς υποχρεώσεις Υποχρεωτική 
Ασφάλιση (άρθρο 179 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ).

10. Της αριθ.09/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης  διαγωνισμών  δημοσίων συμβάσεων γενικών 
υπηρεσιών.  

11. Της αριθμ. 10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών  Δημοσίων  Συμβάσεων  προμηθειών και 
γενικών προμηθειών για το έτος 2018  βάσει του Ν. 4412/2016. 

12. Την αριθ. 510/2019  Απόφαση Δημάρχου με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε η πίστωση της 
αρ. 253/19 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης   στον  Κ.Α.Ε.2019: 20.6253.0001 ποσού 
40.000,00€. 

13. Της αριθ. 35/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

14. Την αριθμ. 63/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εκ νέου δημοσίευσης της 
διακήρυξης «Ασφάλιστρα των Οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Υπηρεσίας»

15. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 2925/26-02-2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«Ασφάλιστρα των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου της Υπηρεσίας» η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ76ΚΩΡΒ-9Ξ4 και ΑΔΑΜ: 19PROC004528211. 

16. Την με αρ. 81/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης των όρων της 
διακήρυξης ως προς τον τρόπο πληρωμής. 

ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία της υπ’ αριθμ. 8/2019 
μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με όρους της παρούσης διακήρυξης με κριτήριο 



κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το 
σύνολο της  ζητούμενης υπηρεσίας.  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατάθεση σφραγισμένου 
φακέλου στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου Ελευσίνας 
Δήμητρος και  Χατζηδάκη 
41,  2ος όροφος

Στο πρωτόκολλο έως 
την 3-4-2019

Ενώπιον της ορισθείσας 
επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού
(δεν απαιτείται 
πρωτοκόλληση του 
κλειστού φακέλου)

Ενώπιον της επιτροπής 
την 4-4- 2019 πριν την 

καταληκτική ώρα             
10։00 π.μ.

 Αίθουσα 
συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Ελευσίνας 

Ημερομηνία: 
4/ 4 /2019
ΩΡΑ: 10։00 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που νομίμως ασκούν την δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής εταιρείας.
Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της 
επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4,  Ν.4412/2016.
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν  μαζί με την 
προσφορά αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. Ειδικά τα Νομικά πρόσωπα υποβάλλουν και 
παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, απαιτείται 
εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Άρθρο 1. Ορισμοί
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής 
όρους: 
«Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος Ελευσίνας . 
«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. 
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 
προσφορά. 
«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης & αξιολόγησης 
των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για 
κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την 
εισήγηση - πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας, δηλαδή το συλλογικό 
όργανο του Δήμου, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016  και ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθ. 09/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .  
«Επιτροπή Ενστάσεων»: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων 
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της οποίας 
είναι διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016) και ορίσθηκε σύμφωνα 
με την αριθ.10/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η υπηρεσία, και θ’ αποδεικνύεται 
με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με αναθέτουσα αρχή, μετά την νομιμοποίηση της 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελευσίνας, για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων. 



«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα, που εκδίδει η 
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός. 
«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά. 
«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)[ 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147)] και εγκρίθηκε  με την  αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 
3698/16.11.2016 τεύχος Β') Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 «Σύμβαση» : όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η σύμβαση που θα 
υπογράψει ο μειοδότης με την αναθέτουσα αρχή, για τα είδη της υπηρεσίας.

Άρθρο 2. Κατάρτιση- υποβολή προσφορών

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα 
με το  άρθρο 92, παράγραφος 1, Ν.4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ »
- Προς Δήμο Ελευσίνας
- Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι η καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών). 
- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 
υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά ( επί ποινή 
απόρριψης ) με την ένδειξη “ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ” : 
-Υπεύθυνη δήλωση συνταγμένη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται  στο  τυποποιημένο έντυπο  
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ)  του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ( Α 147 ) και  συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντήριων Οδηγιών 
15/2016 & 23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ & το με αρ. πρωτ. 3367/29-05-2017 σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο 
της ΕΑΔΗΣΥ υπογεγραμμένο μόνον από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα 
(σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016  που προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 
4497/2017. 

Β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται:
 τα τεχνικά στοιχεία της προσφερόμενης υπηρεσίας (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη “ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Γ. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά και ειδικότερα τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 

α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) με την τιμή μονάδος για την ζητούμενη 
υπηρεσία. Τέλος θα αναγράφεται το σύνολο της προσφοράς. Κριτήριο σύναψης σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφοράς των ζητούμενων ειδών της υπ’ 
αριθ. 08/2019 τεχνικής περιγραφής. 

β) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

γ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και 
παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική παραλαβή της ζητούμενης 
υπηρεσίας της υπ’ αριθ. 08/2019 τεχνικής περιγραφής. 

δ) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την 
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τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε περίπτωση η επιτροπή δύναται να 
καλεί το διαγωνιζόμενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι των υποβληθέντων, άρθρο 102 Ν. 
4412/2016). 

ε) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η σύναψη σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από 
τις προσφερόμενες τιμές.

στ) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη σύμβασης, θα 
γίνει με τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για το 
σύνολο των ειδών, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) μήνες άρθρο 97, παρ.4, 
Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι τρεις μήνες. 
 
Άρθρο 4. Απόρριψη προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. 
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται/ 

αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
 Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
 Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
 Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
 Υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ι) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, ιι)δωροδοκία, ιιι) απάτη, ιv)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, v) νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, vι)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

 Έχουν αθετήσεις τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης. 

 Eμπίπτουν στις παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν.4488/13-09-2017 ( Οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε βάρος τους 
πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής 
σοβαρότητας» σύμφωνα με τις παρ.1,2 & 5 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 ) . Συγκεκριμένα στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/16, το οποίο μπορούν να αντλήσουν ηλεκτρονικά από την πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr). 



 Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας δεν απασχολεί προσωπικό, για το χρονικό διάστημα 2 ετών 
πριν την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν 
προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού συνεπώς εφόσον δεν εμπίπτουν στις περ. της 
παρ. 2γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 θα καταθέσουν απόδειξη τούτου ένορκη βεβαίωση όπως 
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 

 Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που έχουν βεβαιώσει οι οικονομικοί φορείς στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) θα πρέπει να καταθέσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης και  της υπογραφής της σύμβασης,  μετά την πρόσκληση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 

Άρθρο 5.Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής ,  κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη 
της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 25, άρθρο 107 του Ν. 4497/17, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 73 
& 80 του Ν. 4412/16.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλει :
Α. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ασφαλιστικές ενημερότητες για 
όλα τα ταμεία που υπόκειται η επιχείρηση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου που να βεβαιώνει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υπόκειται η επιχείρηση. 
Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και να 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά το χρόνο που ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.
Β. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αποδεκτό 
γίνεται το ποινικό μητρώο έκδοσης μέχρι και τριάντα πέντε ημερών πριν την πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Γ. Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η 
μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 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. Αποδεκτά 
γίνονται τα πιστοποιητικά έκδοσης μέχρι και τριάντα πέντε ημερών πριν την πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε βάρος 
τους πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής σοβαρότητας» σύμφωνα με τις παρ.1,2 & 5 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017  . Συγκεκριμένα 
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/16, το οποίο μπορούν να αντλήσουν ηλεκτρονικά από την πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr). 
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας δεν απασχολεί προσωπικό, για το χρονικό διάστημα 2 ετών 
πριν την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν 
προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού συνεπώς εφόσον δεν εμπίπτουν στις περ. της παρ. 
2γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 θα καταθέσουν απόδειξη τούτου ένορκη βεβαίωση όπως ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. Στο περιεχόμενο της θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν 
έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής.  
Ε.  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό 
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 
1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα 
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 1.και
ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Η. Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν  
βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 



επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Θ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ι. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Κ. Ο  οικονομικός φορέας με υπεύθυνη δήλωση του θα πρέπει να βεβαιώνει ότι α) δεν συνήψε 
συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, β) δεν 
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 και γ) δεν 
έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. Δεκτές γίνονται υπεύθυνες δηλώσεις 
με ημερομηνία έκδοσης έως και τριάντα ημέρες προν την πρόσκληση  υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών 
Η υποβολή μίας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 
(παρ. 3 άρθρο 117 Ν. 442/2016). 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.



Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι  φάκελοι των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν πλήρη μέχρι το στάδιο αυτό.  Το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό  διαβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά») και αναδεικνύεται ο προσωρινός ανάδοχος. Η εν λόγω απόφαση  
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού προσκαλεί τον προσωρινό μειοδότη εγγράφως όχι σε προθεσμία 
μικρότερη των 10 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 20 ημερών  να της προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης για τα οποία δεσμεύτηκε με το τυποποιημένο έντυπο  υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε 
σφραγισμένο φάκελο (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).  
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό 
το οποίο διαβιβάζει συνοδευμένο με το φάκελο του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή για 
έγκριση του πρακτικού , κατακύρωση ή μη και ανάδειξη αυτού ως οριστικού αναδόχου.
Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τηλεομοιοτυπία επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 105 Ν. 4412/2016). 

Άρθρο 6. Κατακύρωση του διαγωνισμού - Παράδοση - Παραλαβή Υπηρεσίας
1. Η κατακύρωση για τη σύναψη σύμβασης, γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Η έκδοση της 
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη. 

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση- πρόσκληση για την 
υπογραφή της σύμβασης που περιλαμβάνει:
α) το είδος, της υπηρεσίας
β) την ποσότητα, 
γ) την τιμή, 
δ) το δήμο που θα συνάψει τη σύμβαση, 
ε) τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού,
στ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης που  δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες»  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.,
η) την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Εάν ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος,  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. Η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί το δικαίωμα μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει 
παράλληλα με τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων του, 
ή την προσφυγή είτε στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.   
2. Τον ανάδοχο  βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
3. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του 

Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β.
4. Οι εργασίες δίνονται να τροποποιηθούν άπαξ  έως 5% του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με 

αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής Επιτροπής μετά από πρόταση της δ/νσης που διαχειρίζεται 
τη σύμβαση. Αντίστοιχα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με αιτιολογημένη απόφαση 
του ανωτέρω οργάνου (άρθρο 203 του Ν. 4555/18). 

Άρθρο 7. Ενστάσεις
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών,  συμφώνα με το άρθρο 127 παρ. 
1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. Στην Περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η υποβολή της ένστασης από συμμετέχοντα μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με 
το άρθρο 376 παρ. 11. 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της 
σύμβασης. 

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων γνωμοδοτεί επί της νομίμως ασκηθείσας ενστάσεως ενώ εξετάζεται από 
την Οικονομική Επιτροπή εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών και με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.   Το παράβολο που κατατίθεται για 
την εκδίκαση της ένστασης επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή με πράξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

4. Προσφυγή κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 227 Ν. 3852/2010) μέσα σε 15 
ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η προθεσμία εξέτασης της είναι εντός δύο μηνών. Αν παρέλθει  
η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς 
απορριφθεί.  

Άρθρο 8. Εγγυητικές επιστολές - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση.
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ.
4. Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό , εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
5. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
72, παρ.4 του Ν. 4412/2016 και την οδηγία 12 της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας .
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Άρθρο 9. Επιβαρύνσεις - πληρωμές – κρατήσεις



1. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά 
την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε 
και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη. 

2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( € ), από πιστώσεις του Δήμου με ένταλμα προπληρωμής. 
3. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 φόρος εισοδήματος και όσες άλλες κρατήσεις ορίζουν οι νόμοι.

Άρθρο 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις περί 
προμηθειών – υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016.
Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις.

Άρθρο 11. Πρόσθετοι όροι
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 
4412/16).

Άρθρο 12. Κανόνες Δημοσιότητας της διακήρυξης : 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το link   
http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el  όπου θα παρέχονται ελεύθερα , άμεσα 
και δωρεάν.
β)  Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
δ) Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές και σε μία εβδομαδιαία της 
έδρας του νομού . 
ε) Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών αυτής, βαρύνει τον 
ανάδοχο.
δ) Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στην Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικών βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Ο Δήμαρχος   Ελευσίνας 

                                                                            
                                            Γεώργιος  Τσουκαλάς

http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el


                                                            
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                                                              
Δ/ΝΣΗ           Οικονομική             
ΤΜΗΜΑ          Προμηθειών                                                                                                    
Πληροφορίες  :  Νίνου Αθηνά    
Τηλέφωνο       :  2105537237
Fax                : 2105537268
email             : prom@elefsina.gr

                                                                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», προϋπολογισμού  δαπάνη 40.000,00€ ΚΑΕ προϋπολογισμού 20.6253.0001

Ο  Δήμαρχος  Ελευσίνας επαπροκηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτική Διαδικασία , με σφραγισμένες προσφορές 

για τα «Ασφάλιστρα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της υπηρεσίας», προϋπολογισμού δαπάνης 
40.000,00 € σύμφωνα με την με αρ. 8/2019 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης  Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου,   που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας και  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς.  

Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, με δικαίωμα παράτασης  μετά 

από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 04 / 04  / 2019   ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα 10։00 π.μ. ( ώρα λήξης 
παράδοσης των προσφορών ) στο Δημαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο Όροφο , που   βρίσκεται   στην  διεύθυνση  

Χατζηδάκη 41 και  Δήμητρος , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής   διενέργειας  διαγωνισμών  Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών .

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των 

ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που να ασκούν νόμιμα την εν λόγω δραστηριότητα.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από το  site του Δήμου και συγκεκριμένα 

από το  link :     http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el    όπου θα παρέχονται ελεύθερα , άμεσα και 

δωρεάν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Ελληνική

http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el
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