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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

          Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ 213/21-10-2019 απόφασης Ο.Ε,  ότι εκτίθεται σε ανοικτό Ηλεκτρονικό 
κάτω των ορίων Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00 € η ανάδειξη αναδόχου για την 
υπηρεσία με τίτλο : «Δαπάνη ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Συγγραφή Υποχρεώσεων και λοιπά τεύχη) του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 02-11-2019 και ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η  18-11-2019 και ώρα 15:00μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της ΥΑ/56902/2015 (ΦΕΚ 1924/τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 
401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή 
των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των 
προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης 
χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη 
διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). 

Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 
ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο σε τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την 
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των παρεχομένων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Στο διαγωνισμό θα υποβληθούν προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο προς ασφάλιση οχημάτων του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού και η κατακύρωση θα γίνει στον οικ. φορέα που προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή στο σύνολο . 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Α) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διέπονται από: 

 Τις διατάξεις Ν. 4412/8-8-2016/ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Τις διατάξεις  του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν.2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης». 

 Τις διατάξεις του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» με την επιφύλαξη της παρ.12 του 
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α΄ 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009  «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». 

 Τις διατάξεις του άρθρου  5 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για  τα όρια των διαγωνισμών . 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 
147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ.94/Α/27-5-2016) και 
τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 
147). 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 
ΣΤ.21, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014     (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του 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. 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (Φ.Ε.Κ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ 38 (Φ.Ε.Κ Α 63/04-05-2017) Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ 39 (Φ.Ε.Κ Α 64/04-05-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Τις διατάξεις του Ν. 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. 
Α.110) «κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 
1569/85 (ΦΕΚ Α.183) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α.253) και 118/1985 (ΦΕΚ Α.35)» 
και τροποποιήθηκε με : 
 Τις διατάξεις του Ν. 1867/89, άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ Α.227). 
 Το Προεδρικό Διάταγμα 264/91 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ για  την  

προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  Κρατών –μελών  των  σχετικών  με  την ασφάλιση  της  αστικής  
ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  αυτοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ Α.98). 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 314/93 «Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 
90/232/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών –μελών σχετικά με την ασφάλιση  
αστικής  ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  αυτοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ Α.134). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2170/93 «τροποποίηση του  Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 
ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α.150). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2367/1995, άρθρο 16. 
 Το Προεδρικό Διάταγμα 252/96 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις α) των κοινοτικών ασφαλιστικών  

οδηγιών  88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, 
συμφωνία ΕΟΚ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δ) της συνθήκης για την προσχώρηση της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΦΕΚ Α.186). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2496/97 «Ασφαλιστική  σύμβαση,  τροποποιήσεις  της  νομοθεσίας  για  την 
ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α.87). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ Α.199). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2753/99, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α.249). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ Α.178). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α.128). 
 Το Προεδρικό Διάταγμα 10/2003 (ΦΕΚ Α.7) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/70 (Α’ 10) «περί ιδιωτικής 

επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α’ 331) «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 
«σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  





αυτοκινήτων  οχημάτων  και  την τροποποίηση  των  οδηγιών  73/239/ΕΟΚ  και  88/357/ΕΟΚ  του  
Συμβουλίου»  (L181/20.7.2000)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 2. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α.100) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) με ο  
οποίο  κωδικοποιήθηκε  ο  ν.489/1976  «Περί  υποχρεωτικής  ασφαλίσεως  της  εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α.174) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των  ετήσιων  και  των  ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση 
της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ  Α.27) «Ταμείο Εγγύησης  Καταθέσεων  και  Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση  των  Οδηγιών 2005/14/ΕΚ  για  την  υποχρεωτική  ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ 
σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α. 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Α. 220) «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου3 
του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 –2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της  από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης  
Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, 
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ,  Οργανισμό  Λιμένος  Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, 
Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου,  Καβάλας,  Κέρκυρας,  Λαυρίου,  Πατρών και Ραφήνας, 
καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6), (Α’ 175)» και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α. 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α. 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων  και  προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),  κατάργηση του  ν. 3601/2007  και  άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 4286/2014 (ΦΕΚ. Α. 194) . 

 Την Π.Ε.Ε. 100/18.7.2016 (ΦΕΚ B 2550/18.8.2016) της Τράπεζας της Ελλάδος  «Αναθεώρηση των 
ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με  την  
ανάληψη  και  την  άσκηση  δραστηριοτήτων  ασφάλισης  και  αντασφάλισης (Φερεγγυότητα  ΙΙ)  στα  
άρθρα  2  και  8  της  Οδηγίας  2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απρίλιου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/εκ και 2009/138/εκ και των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ)  αριθ.  1094/2010 και (ΕΕ)  αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής  Ασφαλίσεων  &  Επαγγελματικών  Συντάξεων  και  της  Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξίων και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών  οντοτήτων  που  ανήκουν  σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις». 

 
Β) Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού,  η 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων και ορίστηκε η Επιτροπή διεξαγωγής 
του διαγωνισμού (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο διαγωνισμός αφορά τη δαπάνη για την Ασφάλιση του συνόλου των Οχημάτων και Μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Καλλιθέας, προκειμένου η κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους να είναι σύννομη 
με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (τα Οχήματα, Επιβατικά αυτοκίνητα και Μηχανήματα Έργου των 
Δήμων ασφαλίζονται υποχρεωτικά, καθώς δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ 237/86) για 
το έτος 2020 (συνεχιζόμενο στο 2021, δώδεκα (12) μήνης συνολικά διάρκειας), ενδεικτικού προϋπολογισμού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8M3utSzAwpFjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5Jt300mmTkXZNnqQyfCKE10k08MD12Wz-ZFymeebpz




80.000,00 € (οι προς ανάθεση παρεχόμενες υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ) και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και πιο συγκεκριμένα βαρύνοντας συγκεκριμένα των κωδικό πίστωσης 
με στοιχεία : 

Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ 

20.6253.0001 Δαπάνη Ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

80.000,00 € 

 
Μετά την ψήφιση και έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού των φορέων για το έτος 2020, θα 

ακολουθήσει η διάθεση των σχετικών πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν.4555/19-07-2018 με τίτλο Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 

Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν 
τον Δήμο όσον αφορά στην εξόφλησή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερομένων ποσών στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την Ασφάλιση των Οχημάτων  είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2020 -2021 (πχ 
αγορά νέων οχημάτων –μηχανημάτων έργου). 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε όχημα ή μηχάνημα έργου που θα θέσει σε κυκλοφορία ο 
Δήμος Καλλιθέας κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Τεχνική Έκθεση  
- Η συγγραφή υποχρεώσεων και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Τιμολόγιο Προσφοράς –  προϋπολογισμός προσφοράς 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

18-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 
56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας 
διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
5.1 Για την ανωτέρω υπηρεσία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16). 

 

http://www.promitheus.gov.gr/




Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
Δημοτικές επιχειρήσεις ή οι συνεταιρισμοί ή ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που 
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή ασφαλιστικές εργασίες στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις 
πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει, αποδεικνυόμενης της ιδιότητος τους (των 
ενδιαφερομένων) με επίσημα έγγραφα. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του 
κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται 
από τους νόμους. 

Κρίνεται επίσης, απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη, από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση 
πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων διαμεσολαβούν και να προσκομίσουν τα κατάλληλα νομικά έγγραφα με τα οποία θα 
αποδεικνύεται η συνεργασία με αυτήν. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες θα γίνει η 
ασφάλιση των οχημάτων είναι να ανήκουν στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης 
πληρωμής. 

 
5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
“Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας” ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl +κλικ για χρήση της σύνδεσης 
(http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrltate=18nxgtbi6k_4&_af
rLoop=2763569214390044), την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του). 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
5.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές/αναδόχους  

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) το 
αργότερο ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την 
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα 
που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

 
5.4 Για την ανωτέρω υπηρεσία δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς: 
1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrltate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrltate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/_ΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/_ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/_ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου1. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία. 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

                                                 
1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
107 περ. 7 του ν.   4497/2017. 





3. 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. 

4. 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. 

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 
7. 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. 

8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

12. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ 
μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο 
σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση 
για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι/προμηθευτές ή προμηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες 
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για τους 
υποψηφίους. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το 
κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
υποψηφίους. 

 
ΤΕΥΔ 
Για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ). 

Σε εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) το ΤΕΥΔ, αποτελεί το παράρτημα Α της 
παρούσης. 

Στο ΤΕΥΔ, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του 
διαμορφωμένου από την Υπηρεσία εντύπου. 

Σε περίπτωση οικονομικών ενώσεων, είναι υποχρεωτική η υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από 
όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

 





Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ του ΤΕΥΔ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ, όπου θα 
διαπιστώνεται η καταλληλότητα του συνεργαζόμενου φορέα. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ διασφαλίζοντας ότι η 
αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα 
ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να καταθέσουν 
για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15- ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Επισημαίνονται τα εξής : 
α) Για τη δήλωση ΤΕΥΔ  (και τις λοιπές ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις) δεν απαιτείται η θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, καθώς υπογράφεται ψηφιακά και  
πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Υποχρέωση υπογραφή 
Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται, μετά το άρθρο 79 

του ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), ως εξής: 
«Άρθρο 79Α 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο 
στάδιο πριν την κατακύρωση.» 

4. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών (προσθήκη του ν. 4605/2019 , άρθρο 43) . 

β) Για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 
διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) ''....... Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ́, ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α ́. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο….. '' 

γ) Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

δ) Εάν σε κάποια χώρα ή από κάποιο φορέα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα  ή 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, μπορούν  να αντικατασταθούν  από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί  να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 





δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια  δικαστική ή διοικητική 
Αρχή ή συμβολαιογράφο. 

ε) Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δημοπρασία - περισσότερες από µία εταιρείες, ή 
ενώσεις προμηθευτών, ούτε  να  συμμετέχει  για  τον  εαυτό  του  και  συγχρόνως  να  εκπροσωπεί  άλλο  
φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό  ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 
όλες οι προσφορές. 
 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
 
Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται 

στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που 
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για 
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή με την 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για 
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο 
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 
19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 





Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στις 

σχετικές παραγράφους της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει 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 την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην Υ.Α. 
56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
1. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, μόνο εφόσον συνδέονται με στοιχεία εμπορικού απορρήτου και με στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
 

2. Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά. 

 
3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά“ περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι οικονομικές προσφορές επί ποινή αποκλεισμού (και στο έντυπο συμπληρωμένο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της αναθέτουσας αρχής και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 

http://www.promitheus.gov.gr/




προς προμήθειας ειδών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

4. Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 
Περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας Διακήρυξης 

και υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν 
προσκλήσεώς του από την Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, 6.1 και 6.2 σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα  
στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
1. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα Α “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”. 
2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας  Διακήρυξης (άρθρο7). Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό  σε περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι νομικό πρόσωπο, ήτοι :  Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του για διαγωνιζόμενους 
με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ευκρινές φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του για Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Σς Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β', και γ για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

 
6.2  Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνημμένα σε αρχείο 

pdf : 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του  νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών 

προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων, ότι τους αποδέχεται πλήρως  
και ανεπιφύλακτα  και ότι  διαθέτει τουλάχιστον τα ζητούμενα σε την τεχνική έκθεση . 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του  νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
-  Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 





-  Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
-  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 

ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
-  Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητήθηκαν. 
 

3. Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι 
σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία. 

 
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με σχετικά έγγραφα της 

αρμόδιας υπηρεσίας, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με επίσημα παραστατικά πώλησης ή, αν 
δεν υπάρχουν παραστατικά, με βεβαίωση του αγοραστή  ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με απλή υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου αναδόχου (ψηφιακά υπογεγραμμένη). 

 
4.  Βεβαίωση με την οποία αποδεικνύεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση που συμμετέχει στον 

διαγωνισμό είναι εγγεγραμμένη στο ''ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ (Σ.Α.Π.) '' . 

 
5. Τεχνική Προσφορά ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, που το σύστημα παράγει σχετικό το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής 
προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος 
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Επισημαίνεται ότι  η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, 
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις 
διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 
72 παρ.3 του Ν. 4412/2016).  

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που θα τις εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
          α) την ημερομηνία έκδοσης, 
          β) τον εκδότη, 
          γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
          δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
          ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
          στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
          ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 





          η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
          θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
           ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  
          ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
(άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 

 
Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την 

ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι, 
αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. 
Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ 
του οφειλέτη, 

δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, 
στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 

Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με 
τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013). 
 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο (2%) επί τοις % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση (άρθρο 72 
παρ 1α του Ν.4412/16). 

1. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 
παρ 1α του Ν.4412/16). 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
          -  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
          - παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του  Ν.4412/16, 
          - δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
          - δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16) 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
          αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσοστό πέντε (5%) επί % 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

1. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες. 

 





2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/16,  η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/16).    

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (άρθρο 72 παρ 8 του Ν.4412/16). 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Οι αρμόδιοι χρήστες των Οικονομικών Φορέων για την ορθή υποβολή είναι απαραίτητο να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα συνημμένα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εγχειρίδια Χρήσης καθώς και να 
ανατρέχουν στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr για την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών. 

 
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και 
(β) ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 
[*(υπό)φάκελος: νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού]. 
3. Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6.2  της παρούσας διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ένωσης επαγγελματιών  ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
δωρεάν____») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να  ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα 
στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία η οποία να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα: 

α) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 
πρέπει να  είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ) Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά , η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η 
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη 
διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης και υποβάλλεται αι αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, αφού πρώτα 
υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό . 

Συγκεκριμένα: 
Α) Η προσφορά του διαγωνιζόμενου με τις προσφερόμενες τιμές ανά μεταφορικό μέσο για το σύνολο  
(υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις) των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου, συμπληρωμένη 
στο αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή word στην πλατφόρμα έντυπο. 

Το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο θεωρημένος πίνακάς «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», των 
Ασφαλίστρων ανά μεταφορικό μέσο, στις στήλες με την ¨Προσφερόμενη ετήσια τιμή ασφάλισης ¨ και 
¨Ασφαλιστική Εταιρεία¨ ανά μεταφορικό μέσο. Το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρώνεται είτε 
χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά και αναρτάται σε αρχείο pdf ψηφιακός υπογεγραμμένο. 

Και β)  το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf που παράγει το σύστημα από το πεδίο 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

-Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου  θα 
χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

-Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της Διακήρυξης. 





Πέραν της τιμής προσφοράς ουδεμία διευκρίνιση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα 
προσφοράς. 

12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.  Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

14. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα  στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».. 

15. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή 
(για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

16. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει  εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 
και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 
τους ανωτέρω όρους. 

18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο και με τον 
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. (Το παρόν αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016). 

19.  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς . 

20.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

21. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

22. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 
του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από 
το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 
επισύναψη των αρχείων στους υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές μόνο εάν 
αυτές  αφορούν  τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Μάλιστα, 
εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,  τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016. 

23. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 





24. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει 
στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον 
ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. 

25. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (άρθρο 96 παρ 7 του Ν.4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο :  ΤΙΜΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 
σύμφωνα με το υπόδειγμα και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα 
υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 

Επαναλαμβάνεται ότι η προσφορά του διαγωνιζόμενου με τις προσφερόμενες τιμές ανά μεταφορικό 
μέσο για το σύνολο (υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις) των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του 
Δήμου, συμπληρωμένη στο αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή word στην πλατφόρμα «ΕΝΤΥΠΟ» : 

Συμπληρωμένο το αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή word στην πλατφόρμα «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο θεωρημένος πίνακας «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , των Ασφαλίστρων ανά 
μεταφορικό μέσο, στις στήλες με την ”Προσφερόμενη ετήσια τιμή ασφάλισης ” και ¨Ασφαλιστική 
Εταιρεία¨ ανά μεταφορικό μέσο. 

Πέραν  της τιμής προσφοράς ουδεμία διευκρίνιση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα προσφοράς. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης του ΧΕ. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος   προσφοράς ούτε 

και σε τυχόν παρατάσεις της. 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δήμο, περιπτώσεις μείωσης τιμών 

μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και 
πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 
λάβει ο υποψήφιος ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες τους 
οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. 
Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις 
αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί 
σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

ΣΣ: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρωθούν οι τιμές  (καθαρή αξία με όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις ). 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να 
γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 





προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

4.  Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης 
αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ  11ο :  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής,  διέπονται από τις 

διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της 
ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει: 

- προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, 
- ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή      

- ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. (άρθρο 346 παρ.1 του 
Ν.4412/2016). 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων του Τίτλου 3 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από 
την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016) 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
…………………………………………………………………………………………... 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 
παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την 
συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης 
προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών», και επισύναψη του σχετικού 
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης (άρθρο 
362 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με  
την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 
362 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν 
όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων 
(600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν 
προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

 





Από 19-12-2017 (στοιχείο που αντλήθηκε από την ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ), για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής στην ΑΕΠΠ το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται από την 

εφαρμογή του e−παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]). 

Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου μπορούν να  
αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Στο ΠΔ 39/2017 «Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 7 του άρθρου 365 ν.4412/ 
2016) ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της  
είσπραξής του. 

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 
διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364 του Ν.4412/2016) 

Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του  
διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 

(α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο 
οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, 
και 

(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(Άρθρο 106 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 

 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, 
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 





5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 

από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας 
του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, σε τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο 
σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ή τον 
υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς παρουσία της Επιτροπής 
Αποσφράγισης. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 
ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, 
κ.λ.π), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία 
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη 
ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ όλους τους 
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

3. Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι προσφέροντες, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να λάβουν γνώση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο :   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
 

 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 

α) Στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 





Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 
γ) Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της. 

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα 
ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

ε) Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 
από το Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – 
οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις 
εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη». 

ζ) Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι   
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει αποστολή ειδικής πρόσκλησης προς τους 
προσφέροντες με τις παραπάνω πληροφορίες. (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) 

 
 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 
α) Ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

β) Αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  
φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών2. 

Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 
πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Δηλαδή αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  μόνον 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με 
πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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.3 Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια καθώς η διαδικασία εμπίπτει στις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό 
τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας) εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων4 («Δικαιολογητικά 
                                                 
2  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
3 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
4 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/




Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί 
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων.5 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

α) Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται συστημικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.promitheus.gov.gr, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή) προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14)) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας 
Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – 
δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό   
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης,  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη. 

β) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση,  που παράγεται αυτόματα από το σύστημα και λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Οι αρμόδιοι χρήστες των Οικονομικών Φορέων για την ορθή υποβολή είναι απαραίτητο να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα συνημμένα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εγχειρίδια Χρήσης καθώς και να 
ανατρέχουν στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr για την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών. 
 

1. Α). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος οικ. φορέας στην καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό . 

Β). Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως 
άνω υπεύθυνη δήλωση). 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 
κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
 

                                                                                                                                                                    
άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
5  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
Α) στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
Β) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
Γ) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. 
 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε 
νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
Σημείωση σε προσοχή των οικονομικών φορέων για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με α/α 1. Και 

2.  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5035-28/09/2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΣΥ 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»,  
προβλέπεται  

«…………………………………………………………………………………………Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής 
τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράςή 
αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.» 

 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 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, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 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  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση με έκδοση έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί  να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει  η άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, η συναφής  με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί έως τρεις (3) πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 





αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα  
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε, ΙΚΕ. 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του 
Ν.4488/2017), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανώτερο πιστοποιητικό καθώς είναι προς ολοκλήρωση η 
διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 
ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση με έκδοση 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 
Επαναλαμβάνεται ότι: 
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό.  

Οι Ι.Κ.Ε. και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τους διαχειριστές και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 
Οι Συνεταιρισμοί καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Οι Ενώσεις αναδόχων καταθέτουν Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατίθενται και από όποιον οικ. φορέα έχει 

καταθέσει ΕΕΕΣ στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ,  στα πλαίσια των διατάξεων στήριξης στην 
ικανότητα τρίτου,  καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει ότι οι φορείς- στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας- πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.  

 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή  της 





διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.  

2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16). 

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του 
Ν.4412/16).    

4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/16 ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16). 

Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω 
δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης  είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 
2, 3 ή 4 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση  για όλον της υπηρεσίας. 
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου  90 παρ.1 Ν.4412/2016 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της , με διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
ε. Τελική ματαίωση της υπηρεσίας. 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί προσφυγή. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

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

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 15ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται στο ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 
(Ν.4412/16). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, 
ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά 
προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί 
ο επόμενος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
-Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
-Τις προς παροχή υπηρεσίες (φύση και έκταση) . 
-Την συμφωνηθείσα τιμή. 
-Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια παροχή υπηρεσιών . 
-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
-Τον τρόπο παραλαβής. 
-Τον τρόπο πληρωμής. 
-Τις διατάξεις εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών . 
-Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
-Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Η σύμβαση τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.  
 

Άρθρο 16ο :Ειδικοί Όροι 
 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης έως και δώδεκα 
(12)  μήνες μετά από αυτή. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
τόσο στην παρούσα μελέτη, όσο και στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα 
από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Τα συμβόλαια των ασφαλιστικών καλύψεων των μεταφορικών μέσων θα εκδίδονται  από τον 
ανάδοχο του διαγωνισμού μετά από την λήξη της τρέχουσας ημερομηνίας ασφάλισης για το κάθε όχημα-
μηχάνημα έργου ξεχωριστά και θα απευθύνονται στον Δήμο Καλλιθέας ελεύθερα από κάθε βάρος και θα 





έχουν ισχύ για όλα τα οχήματα μέχρι και ένα έτος. 
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου 

Καλλιθέας» υποχρεούται κατά την διάρκεια της ετησίας σύμβασής του με το Δήμο να ασφαλίζει τα οχήματα 
–μηχανήματα έργου του Δήμου, για δώδεκα (12) μήνες σε δύο όμως ασφαλιστικές περιόδους, εξάμηνης (6)  
διάρκειας. 

Επισημαίνεται, ότι η προσφορά του αναδόχου για το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε 
οχήματος και για τις συγκεκριμένες καλύψεις ανά όχημα, δεσμεύει τον ανάδοχο για όλο το έτος. Δηλαδή, το 
κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήματος και για τις δύο εξαμηνίες (6) περιόδους θα είναι το ίδιο, 
εφόσον οι αιτούμενες καλύψεις του οχήματος παραμείνουν οι ίδιες, ενώ ο Δήμος οφείλει να καταβάλει 
στον ανάδοχο αναλογικά τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Τα οχήματα και μηχανημάτων έργων του Δήμου, θα ασφαλίζονται, από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύουσας ασφάλισης τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της δώδεκα (12) μήνης χρονικής περιόδου που 
αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας. 

Η σύμβαση αφορά όλα τα οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου Καλλιθέας που αναφέρονται στην 
οικονομικοτεχνική μελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων, οχημάτων και 
μηχανημάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί έως και 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από 
την κυκλοφορία. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 
-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου. 
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, 
οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε 
περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά,  έκπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ως ο Νόμος ορίζει. 

1. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης -παράδοσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο :  ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Νόμος, θα εκδίδονται, από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη, τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 
 





Από κάθε παραστατικό του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,  σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% 
επί των καθαρών ασφαλίστρων, ο οποίος επιβαρύνει τον ανάδοχο, βάσει του Ν. 2238/94 (Φ .Ε.Κ. 151/Α/94) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Εάν κατά τη χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες επιβληθούν φόροι, τέλη, 
κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένοι απ' αυτούς που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 
λογαριασμούς. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε 2 φάσεις . 
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των 

κατά νόμον δικαιολογητικών. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 

συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΩΝ 
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια ή διαφορά μεταξύ 
διακήρυξης-νόμου ,έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των  Νόμων που αναφέρονται στο προοίμιο της 
διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

 στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ. 

 στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας. 
και επιπλέον θα δημοσιευτεί περίληψη: 

 Στον τοπικό τύπο. 
 
 
                                                                    

                                                                                                                  O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ 
                
 
 
                                                                                                                                                       

 
 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ  (Α,Β,Γ,Δ)  

 
Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1: Διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

 Τις διατάξεις Ν. 4412/8-8-2016/ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).     

 Τις διατάξεις  του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014).  





 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν.2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».  

 Τις διατάξεις του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» με την επιφύλαξη της παρ.12 του 
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α΄ 147).  

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009  «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». 

 Τις διατάξεις του άρθρου  5 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για  τα όρια των διαγωνισμών . 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 
147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ.94/Α/27-5-2016) και 
τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 
147). 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 
ΣΤ.21, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014     (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014).  

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του 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. 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (Φ.Ε.Κ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τις διατάξεις του Ν. 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. 
Α.110) «κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 
1569/85 (ΦΕΚ Α.183) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α.253) και 118/1985 (ΦΕΚ Α.35)» 
και τροποποιήθηκε με :  
 Τις διατάξεις του Ν. 1867/89, άρθρο 16 παρ. 1 (ΦΕΚ Α.227). 





 Το Προεδρικό Διάταγμα 264/91 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ για  την  
προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  Κρατών –μελών  των  σχετικών  με  την ασφάλιση  της  αστικής  
ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  αυτοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ Α.98). 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 314/93 «Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας  
90/232/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών –μελών σχετικά με την ασφάλιση  
αστικής  ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  αυτοκινήτων οχημάτων» (ΦΕΚ Α.134). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2170/93 «τροποποίηση του  Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 
ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α.150). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2367/1995, άρθρο 16. 
 Το Προεδρικό Διάταγμα 252/96 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις α) των κοινοτικών ασφαλιστικών  

οδηγιών  88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, 
συμφωνία ΕΟΚ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δ) της συνθήκης για την προσχώρηση της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΦΕΚ Α.186). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2496/97 «Ασφαλιστική  σύμβαση,  τροποποιήσεις  της  νομοθεσίας  για  την 
ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α.87). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ Α.199). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2753/99, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α.249). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ Α.178). 
 Τις διατάξεις του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α.128). 
 Το Προεδρικό Διάταγμα 10/2003 (ΦΕΚ Α.7) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/70 (Α’ 10) «περί ιδιωτικής 

επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α’ 331) «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 
«σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης  που  προκύπτει  από  την  κυκλοφορία  
αυτοκινήτων  οχημάτων  και  την τροποποίηση  των  οδηγιών  73/239/ΕΟΚ  και  88/357/ΕΟΚ  του  
Συμβουλίου»  (L181/20.7.2000)». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 2. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α.100) «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α’) με ο  
οποίο  κωδικοποιήθηκε  ο  ν.489/1976  «Περί  υποχρεωτικής  ασφαλίσεως  της  εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α’) και άλλες διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α.174) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των  ετήσιων  και  των  ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση 
της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ  Α.27) «Ταμείο Εγγύησης  Καταθέσεων  και  Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση  των  Οδηγιών 2005/14/ΕΚ  για  την  υποχρεωτική  ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ 
σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α. 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Α. 220) «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου3 
του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 –2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της  από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης  
Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, 
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ,  Οργανισμό  Λιμένος  Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, 
Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου,  Καβάλας,  Κέρκυρας,  Λαυρίου,  Πατρών και Ραφήνας, 
καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6), (Α’ 175)» και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α. 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α. 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων  και  προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),  κατάργηση του  ν. 3601/2007  και  άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 4286/2014 (ΦΕΚ. Α. 194) .  





 Την Π.Ε.Ε. 100/18.7.2016 (ΦΕΚ B 2550/18.8.2016) της Τράπεζας της Ελλάδος  «Αναθεώρηση των 
ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με  την  
ανάληψη  και  την  άσκηση  δραστηριοτήτων  ασφάλισης  και  αντασφάλισης (Φερεγγυότητα  ΙΙ)  στα  
άρθρα  2  και  8  της  Οδηγίας  2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απρίλιου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/εκ και 2009/138/εκ και των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ)  αριθ.  1094/2010 και (ΕΕ)  αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις 
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής  Ασφαλίσεων  &  Επαγγελματικών  Συντάξεων  και  της  Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξίων και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών  οντοτήτων  που  ανήκουν  σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις». 

 
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1. Διακήρυξη  
2. Τεχνική Έκθεση  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
5. Τιμολόγιο Προσφοράς – Προϋπολογισμός Προσφοράς 

 
Άρθρο 3: Εργασία – Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία ασφάλισης όλων των αυτοκινήτων, 

οχημάτων, δίκυκλων, τρίκυκλων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καλλιθέας, για δώδεκα μήνες. 
β) Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη 

ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με 
ταοχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί. 

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 80.000,00 € μαζί με τις κατά 
τον νόμο επιβαρύνσεις και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με στοιχειά Κ.Α. 
20.6253.0001 και τίτλο «Δαπάνη Ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού». 

δ) Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με ανοιχτό κάτω των κοινοτικών ορίων ηλεκτρονικό  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
Άρθρο 4: Εγγυήσεις – Σύμβαση 
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή κατάλληλου πιστοποιημένου ιδρύματος.  
Η εγγύηση θα συνταχθεί σύμφωνα με την 290/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12)“Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και 
Καλής Εκτέλεσης. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς τηνπροσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Oεκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος ύστερα από απλό έγγραφο 
του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου και ανεξάρτητα από το όργανο από το οποίο θα 
την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που θατις εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
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ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
          στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  
           ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
(άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 

 
Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την 

ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι, 
αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. 
Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ 
του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό 
του λογαριασμό.  

Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με 
τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013). Οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, όπως αυτά 
αναλυτικά περιγράφονται στο ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 
(Ν.4412/16). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλισης μετά το πέρας 
της χρονικής διάρκειας αυτής. 

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης  πλέον 2 μηνών και μέχρι 
την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή και την ανάρτηση της στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.  

Η χρονική διάρκεια της ασφαλιστική κάλυψης κάθε οχήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 
έτους. 
 

Άρθρο 5: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης έως και 

δώδεκα (12) μήνες μετά από αυτή. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

τόσο στην παρούσα μελέτη, όσο και στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα 
από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Τα συμβόλαια των ασφαλιστικών καλύψεων των μεταφορικών μέσων θα γίνονται από τον ανάδοχο 
του διαγωνισμού μετά από την λήξη της τρέχουσας ημερομηνίας ασφάλισης για το κάθε όχημα-μηχάνημα 
έργου ξεχωριστά και θα απευθύνονται στον Δήμο Καλλιθέας ελεύθερα κάθε βάρος. 





Άρθρο 6: Παράδοση - Παραλαβή εργασιών 
Η παράδοση των προσφερομένων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης 

μέχρι και δώδεκα (12) μήνες και περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου 

Καλλιθέας» υποχρεούται κατά την διάρκεια της δωδεκάμηνης σύμβασής του με το Δήμο να ασφαλίζει τα 
οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου, για δώδεκα μήνες σε δύο όμως ασφαλιστικές περιόδους, 
εξάμηνης διάρκειας. 

Επισημαίνεται, ότι η προσφορά του αναδόχου για το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε 
οχήματος και για τις συγκεκριμένες καλύψεις ανά όχημα, δεσμεύει τον ανάδοχο για όλο το έτος. Δηλαδή, το 
κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε οχήματος και για τις δύο εξαμηνίες περιόδους θα είναι το ίδιο, 
εφόσον οι αιτούμενες καλύψεις του οχήματος παραμείνουν οι ίδιες, ενώ ο Δήμος οφείλει να καταβάλει 
στον ανάδοχο τις τυχόν νόμιμες προσαυξήσεις που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια της 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 
του Ν. 4412/8-8-2016/ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Νόμος, θα εκδίδονται, από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη , τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.   
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις ,  σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

8%, ο οποίος επιβαρύνει τον ανάδοχο , βάσει του Ν . 2238/94 (Φ .Ε.Κ. 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει .  

Εάν κατά τη χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες επιβληθούν φόροι , τέλη, 
κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένοι απ' αυτούς που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 
λογαριασμούς. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε 2 φάσεις. 
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των 

κατά νόμον δικαιολογητικών. 
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναιρέσει ή να διακόψει την ασφάλιση σε περίπτωση μη 

καταβολής των ασφαλίστρων που θα προέρχονται από κάποιο νομικό ή πραγματικό (καθυστέρηση έγκρισης 
εντάλματος από πάρεδρο κτλ) κώλυμα. 
       Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις (τέλη, κρατήσεις, φόρος κ.α.) που ορίζονται, 

όπως φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας των ασφαλίστρων και κάθε νόμιμη κράτηση 
που θα ισχύει για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κατά το χρόνο έκδοσης των Χ.Ε. 
 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Σταθερότητα τιμών –Προσφερόμενη Έκπτωση. 
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 

νομοθεσία για ανάλογες εργασίες. 
Η τιμή μονάδος της εργασίας και συνεπώς η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου θα είναι σταθερή και 

αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται, 
με εξαίρεση τυχόν επίσημων αναθεωρήσεων που θα γίνουν από την πολιτεία. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε 
είδους. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της 





ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Επίσης θεωρείται απαράδεκτη η προσφορά που αναφέρεται για 
μερική κάλυψη των ασφαλιστικών καλύψεων ή οχημάτων. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

 
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

συμβάσεως, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 

εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 
      Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου Καλλιθέας εφόσον δεν έχουν 

ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις. 
 

Άρθρο 12 Αυξομείωση ποσοτήτων 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου Καλλιθέας που 

θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό 
διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη ειδοποίηση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής 
περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα 
οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης όπως στην προσφορά του. 

Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. 

Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί έως και 30% στην περίπτωση απόσυρσης 
οχημάτων από την κυκλοφορία. 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικά 
 

α)Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Εργασία «Δαπάνη ασφάλιστρων αυτοκινήτων 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» 

β)Τόπος παράδοσης των ασφαλιστήριων συμβολαίων ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος (τμήμα Δ.Ε.Σ.Ο), Ελευθερίου Βενιζέλου 270, Τ.Κ. 175 76 (υπεύθυνος ο αρμόδιος  Διευθυντής 
ή Τμηματάρχης ). 

Η παράδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων για κάθε όχημα-μηχάνημα έργου, θα γίνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη του προηγούμενου ασφαλιστήριου με σκοπό την ανανέωση. 

γ)Σε περίπτωση νέου ασφαλιστηρίου η ασφαλιστική εταιρεία θα ειδοποιείται άμεσα από τον Δήμο 
Καλλιθέας, και συγκεκριμένα την Διεύθυνση Περιβάλλοντος (τμήμα Δ.Ε.Σ.Ο), Ελευθερίου Βενιζέλου 270, Τ.Κ. 
175 76, για τις καλύψεις που πρέπει να έχει το νέο όχημα. 

δ) Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Μέλη μητρώου Σ.Α.Π. 

 
Ο ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική 

νομοθεσία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω : 
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένες στο ''ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Σ.Α.Π.) 
'' και υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδεικτικό της εγγραφής τους. 

Στην περίπτωση που στον διαγωνισμό συμμετάσχουν πράκτορες, Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λ.π. οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να ασφαλίσουν τον στόλο των οχημάτων του Δήμου 
Καλλιθέας σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα είναι εγγεγραμμένες στο ''ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (Σ.Α.Π.). και υποχρεούνται να προσκομίσουν 





αποδεικτικό της εγγραφής τους. 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι από αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις. 
Η χρονική διάρκεια της ασφαλιστική κάλυψης κάθε οχήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 

έτους και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 6 της συγγραφής 
υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Ασφάλιση νεοαποκτηθέντος οχήματος 

 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου 

Καλλιθέας που θα αποκτηθούν στην διάρκεια της σύμβασης του με τον Δήμο για το χρονικό διάστημα από 
της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσία για το στόλο των οχημάτων του 
Δήμου, και σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης και 
για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του. 

Το τίμημα της συμπληρωματικής ασφάλισης θα καλυφθεί από το αδιάθετο ποσό των κωδικών που θα 
προκύψει με την υπογραφή της βασικής σύμβασης με τον ανάδοχο ή, εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω 
δυνατότητα, με αναμόρφωση του Κ.Α. που αντιστοιχεί στο νεοαποκτηθέν όχημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Έκπτωση του αναδόχου 

 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής 

Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016/ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).        
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Παραλαβή και Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου 

 
Η Παραλαβή και Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών του αναδόχου θα συνταχθεί και 

υπογραφεί όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016/ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).    την ημέρα που 
θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δικύκλων –
τρίκυκλων κ.λ.π. στο Δήμο. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να ελεγχθούν και να είναι σύμφωνα με 
τους όρους που αναγράφονται στην μελέτη, στην συγγραφή και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 
παρούσας μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Παραλαβή – Αντικατάσταση συμβολαίων 

 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής 

υπηρεσιών θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την παραλαβή του κάθε συμβολαίου και των 
ειδικών σημάτων ασφάλισης θα εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή η καταλληλότητα αυτών και 
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών 
φορέων. Εφόσον προκύψει ολική ή μερική μεταβολή στις συμφωνηθέντες καλύψεις για κάποιο 
συγκεκριμένο όχημα, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση του ασφαλιστήριου 
συμβολαίου και εναρμόνιση με αυτές της ομάδας που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο όχημα εκτός και 
εάν υπάρχουν πρόσθετες καλύψεις χωρίς επιβάρυνση τιμής για το Δήμο. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση του συμβολαίου, ο μειοδότης θα 
έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ασφαλιστικών καλύψεων του Π.Δ. 237/ 86 
ΦΕΚ 110 Α’ άρθρο 38 παρ. 1 & 2 όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ποινική Ρήτρα 

 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την ασφαλιστική κάλυψη κάποιου οχήματος 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση του από το Δήμο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο όχημα 
να μείνει ακάλυπτο, ο μειοδότης υποχρεούται να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό που 





ορίζει ο Νόμος. Επίσης σε περίπτωση ατυχήματος του συγκεκριμένου οχήματος σε εκείνο το χρονικό 
διάστημα, υποχρεούται να πληρώσει τις ζημιές σαν να ήταν ασφαλισμένο. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Καθυστερήσεις από τον Δήμο 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης ασφαλιστικής κάλυψης κάποιου οχήματος που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, ο μειοδότης του διαγωνισμού δεν φέρει ευθύνη, ο οποίος όμως 
δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

                                                                            Προσφορά 

 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη και τη 

συγγραφή υποχρεώσεων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της 

κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Έξοδα δημοσίευσης 

 
          Παντός είδους έξοδα, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης , κ.λ.π ,  βαρύνουν όλα τον ανάδοχο (με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’) και μόνο αυτόν χωρίς καμιά 
ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Λοιποί Όροι 

 
Καθώς η ηλικία του οδηγού και ο χρόνος έκδοσης της άδειας ικανότητας οδήγησης αποτελούν 

σημαντικές παραμέτρους για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, ο Δήμος Καλλιθέας επισημαίνει ότι ουδείς 
οδηγός είναι κάτω των είκοσι τριών (23) ετών ή έχει αποκτήσει άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στο 
τελευταίο δωδεκάμηνο (πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του οχήματος ή μηχανήματος έργου). 
 

 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, έτη 2020-2021. 
Στην παρούσα μελέτη ως μεταφορικά μέσα του Δήμου νοούνται τα πάσης φύσεως οχήματα, όπως 

επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, απορριμματοφόρα κ.τ.λ. καθώς και τα μηχανήματα έργων, 
που για την σύννομη κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους, υποχρεούνται να τυγχάνουν 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του κλάδου αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, 
όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, με τον οποίο προβλέπονται οι βασικές 
διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο 
Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση. Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση 
αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με το Νόμο 3746/2009 . Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ 
27/Α΄/16.02.09 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3746/2009 με τον οποίο ενσωματώθηκε η 5η Κοινοτική Οδηγία στην 
Ελληνική Νομοθεσία που καθιερώνει από 01.06.2009 μέχρι την 01.06.2012 τη σταδιακή αύξηση σε νέα 
κατώτατα όρια των ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, (Αστική 
Ευθύνη οχημάτων). Σήμερα, τα ελάχιστα ποσά κάλυψης είναι για Σωματικές Βλάβες 1.220.000 €ανά θύμα 
και για Υλικές Ζημίες 1.220.000 €ανά ατύχημα ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. Τα ποσά 
αναθεωρούνται, με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ), 
όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ηςΟκτωβρίου 1995, για τη 





θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών του καταναλωτή. 
Η ασφαλιστική κάλυψη κάθε οχήματος –μηχανήματος έργου του Δήμου Καλλιθέας θα περιλαμβάνει 

τις κατά νόμο βασικές υποχρεωτικές καλύψεις, καθώς και όσες προαιρετικές καλύψεις, αναφέρονται στο 
αναλυτικό περιγραφικό τιμολόγιο προσφοράς του τεύχους της μελέτης. 

Ειδικότερα τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι (6) ομάδες, η κάθε 
μια από τις οποίες αναφέρεται και σε διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις και οι οποίες αναγράφονται 
αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο προσφοράς της μελέτης. 

Η ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4412/2016καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά από ανοιχτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα 
οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί. 

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου 
Καλλιθέας» υποχρεούται κατά την διάρκεια της δωδεκάμηνης σύμβασής του με το Δήμο να ασφαλίζει τα 
οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου, για δώδεκα (12) μήνες σε δύο όμως ασφαλιστικές περιόδους, 
εξάμηνης (6) διάρκειας. 

Επισημαίνεται, ότι η προσφορά του αναδόχου για το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε 
οχήματος και για τις συγκεκριμένες καλύψεις ανά όχημα, όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα 
μελέτη, δεσμεύει τον ανάδοχο για όλο το έτος. Δηλαδή, το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε 
οχήματος και για τις δύο εξαμηνίες περιόδους θα είναι το ίδιο, εφόσον οι αιτούμενες καλύψεις του 
οχήματος παραμείνουν οι ίδιες, ενώ ο Δήμος οφείλει να καταβάλει στον ανάδοχο αναλογικά τις τυχόν 
νόμιμες προσαυξήσεις που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης.. 

 
1. ΟΜΑΔΑ 1: Για όλα τα επιβατικά οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

1.4. Προστασία Bonus Malus 

1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια 

στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 

1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

1.8. Θραύση κρυστάλλων 

1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

1.10. Οδική βοήθεια 

 
2. ΟΜΑΔΑ 2: Για τα φορτηγά (κλειστά και ανοιχτά), απορριμματοφόρα, υδροφόρα, καλαθοφόρα, 
γερανοί, φορτωτές, σάρωθρα και πλυντήρια κάδων, μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3500 χιλιογράμμων 
(με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

2.4. Προστασία Bonus Malus 

2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια 

στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 

2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

2.8. Θραύση κρυστάλλων 

2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 





3. ΟΜΑΔΑ 3: Για τα μικρά φορτηγά (κλειστά και ανοιχτά), μικτού βάρους μικρότερου των 3500 
χιλιογράμμων  , με μονούς πίσω τροχούς (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

3.4. Προστασία Bonus Malus 

3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια 

στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 

3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

3.8. Θραύση κρυστάλλων 

3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

3.10. Οδική βοήθεια 

 
4. ΟΜΑΔΑ 4: Για όλα τα μηχανήματα έργου που θεωρούνται κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα 
κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 

4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 

Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

4.6. Προστασία Bonus Malus 

4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

4.8. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

 
5. ΟΜΑΔΑ 5: Για όλα τα δίκυκλα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

5.4. Προστασία Bonus Malus 

5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια 

στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 

5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

 
6. ΟΜΑΔΑ 6: Για όλα τα τρίκυκλα οχήματα τύπου Piaggio (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 

6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 

Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

6.4. Προστασία Bonus Malus 





6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 

έκρηξη 

6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια 

στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 

6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  

6.8. Θραύση κρυστάλλων 

6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 

6.10. Οδική βοήθεια 

 

Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής προστασίας, 

με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των 

δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική –δικαστική και εξώδικη -εκπροσώπηση του ασφαλισμένου. 

(Ελ. Συν. Πράξη 345/2006 Τμ.7) 
 
Τα προς ασφάλιση οχήματα του Δήμου Καλλιθέας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 
(HP) 

 

ΕΤΟΣ 
1ης 

ΚΥΚΛ. 

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1 ΚΗΥ 5547 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 2002  

2 ΚΗΥ 5532 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 2001  

3 ΚΗΥ 5548 Επιβατικό CITROEN 10 2002  

4 ΚΗΥ 5551 Επιβατικό ΗYUNDAI 11 2003  

5 ΚΗΗ 1652 Επιβατικό ΗYUNDAI 10 2007  

6 ΚΗΥ 5525 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 1999  

7 ΚΗΥ 5568 Επιβατικό VOLVO 13 2005  

8 ΚΗH7735 Επιβατικό CITROEN 10 2006  

9 ΚΗH 7785 Επιβατικό KIA 10 2018  

10 ΚΗH 7786 Επιβατικό KIA 10 2018  

11 ΚΗH 7787 Επιβατικό KIA 10 2018  

12 ΚΗΟ 3792 Φορτηγό  VOLVO 33 1993  

13 ΚΗΥ 5595 Φορτηγό FORD 15 2007  

14 KHY5646 Φορτηγό VOLVO 33 2002  

15 ΚΗΗ 1703 Φορτηγό VOLVO 56 2007  

16 ΚΗΥ 5647 Φορτηγό VOLVO 33 2002  

17 KHI 6120 Φορτηγό VOLVO 33 2004  

18 KHI 6121 Φορτηγό VOLVO 33 2004  

19 ΚΗΟ 3733 Φορτηγό MAGIRUS 37 1984  

20 ΚΗY 5729 Φορτηγό IVECO 35 1997  

21 ΚΗO 3728 Φορτηγό ανοικτό MAGIRUS 37 1984  

22 ΚΗY 5788 Φορτηγό κλειστό NISSAN 11 2000  

23 ΚΗO 3732 Φορτηγόανοικτό HINO 39 1983  

24 ΚΗY 5632 Φορτηγό κλειστό     RENAULT 10 2002  

25 KHO 3701 Φορτηγό ανοικτό DATSUN 12 1987  

26 ΚΗY 5633 Φορτηγό κλειστό RENAULT 10 2002  

27 KHH 7659 Φορτηγό με αρπάγη IVECO 40 2017  

28 ΚΗH7713 Φορτηγό ανοικτό PIAGGIO 9 2018  

29 ΚΗΗ 8316 Φορτηγό κλειστό (VAN) CITROEN 96 2019  

30 ΚΗΗ 8317 Φορτηγόανοικτό CITROEN 96 2019  

31 ΚΗΗ 8382 Απορριμματοφόρο MERCEDES 155 2019  

32 ΚΗΟ 4271 Απορριμματοφόρο NISSAN 42 1994  

33 ΚΗΥ 5662 Απορριμματοφόρο VOLVO 33 2002  

34 KHY 5663 Απορριμματοφόρο VOLVO 33 2002  

35 KHI 6119 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2004  

36 KHI 6112 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2004  

37 KHI 6608 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2005  

38 ΚΗΥ 5774 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999  

39 ΚΗΥ 5773 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999  

40 ΚΗY 5772 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999  

41 ΚΗΥ 5770 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999  

42 ΚΗΗ 5188 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999  





43 KHH 4366 Απορριμματοφόρο MERCEDES 38 2009  

44 KHH 1725 Απορριμματοφόρο SCANIA 53 2008  

45 ΚΗΗ 1814 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006  

46 ΚΗΗ 1813 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006  

47 ΚΗΗ 5216 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006  

48 ΚΗΙ 6692 Απορριμματοφόρο DAIMLER CHRYSLER 38 2007  

49 KHH 1759 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008  

50 KHH 1761 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008  

51 KHH 1762 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008  

52 KHH 1760 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008  

53 ΚΗY 5626 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001  

54 KHY 5627 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001  

55 KHY 5628 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001  

56 ΚΗY 5629 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001  

57 ΚΗΥ 5630 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001  

58 KHH 7655 Απορριμματοφόρο DAF 40 2017  

59 ΚΗΗ-7669 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2017  

60 ΚΗΗ-7714 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018  

61 ΚΗΗ-7717 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018  

62 ΚΗΗ-7715 Υδροφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018  

63 ΚΗΟ 3791 Υδροφόρο  VOLVO 33 1993  

64 ΚΗΟ 4472 Καλαθοφόρο NISSAN 24 1994 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

65 ΜΕ-63958 Καλαθοφόρο NISSAN 159 2001 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

66 ME-137185 Καλαθοφόρο NISSAN-NT500 150 2017 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

67 ΚΗΟ3835 Γερανός MERCEDES 34 1989 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

68 ME 56225 Φορτωτής THOMAS KUBOTA 48 1997 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

69 ΜΕ 62456 Φορτωτής CASE 74 2000 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

70 ME94574 Φορτωτής BOBCATKUBOTA 56 2006 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

71 ME 136338 Φορτωτής BOBCAT 62 2017 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

72 ME 36186 Μηχάνημα έργων JCB 75 1995 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

73 ΜΕ 36182 Μηχάνημα έργων JCB 89 1995 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

74 ΜΕ 138724 Μηχάνημα έργων JCB 75 2018 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

75 ME 55899 Μηχάνημα έργων HAKOTRAKVW 41 1997 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

76 ΜΕ 77766 Σάρωθρο IVECO -JONSTON 182 2003 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

77 ΜΕ 128202 Σάρωθρο DAF-JOHNSTON 75 2014 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

78 ΜΕ 132050 Μικρό Σάρωθρο BIEFFEBI 28 2016 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

79 ΜΕ 82597 Πλυντήριο κάδων NISSAN 205 2004 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

80 ΜΕ 107688 Πλυντήριο κάδων IVECO 182 2008 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

81 ΜΕ 107687 Πλυντήριο κάδων IVECO 182 2008 ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

82 ΚΗΟ 4281 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995  

83 ΚΗΟ 4280 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995  

84 ΖΜΑ 515 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1999  

85 ΟΖΟ 894 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2012  

86 ΖΜΤ 929 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2001  

87 ΟΖΟ 895 ΤΡΙΚΥΚΛΟ  PIAGGIO 3 2012  

88 ΧΗΥ 936 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2007  

89 ΑΖΙ 472 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1993  

90 ΖΥΝ 666 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2000  

91 ΑΖΙ 477 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2005  

92 ΑΖΙ 478 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2005  

93 ΑΖΙ 3986 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1996  

94 ΒΕ 3445 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1985  

95 ΧΤΒ 70 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007  

96 ΧΤΒ 69 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007  

97 ΟΑΤ 0637 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009  

98 ΙΚΥ 531 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 8 2002  

99 ΟΑΤ 0638 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009  

100 ΟΑΤ 0639 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009  

101 ΑΖΙ 3100 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1995  

102 MHY-0815 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA 2 1995  

103 MHY-0816 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA 2 1995  





 

Ο ανάδοχος εκτός των παραπάνω αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων –μηχανημάτων έργου έχει 
την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Καλλιθέας κατά την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. 

 
 Τα προς ασφάλιση οχήματα σταθμεύουν στους εξής χώρους στάθμευσης : 
 
 

Α/Α 
 

ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 
(HP) 

ΕΤΟΣ 
1ης 

ΚΥΚΛ. 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

1 ΚΗΥ 5547 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

2 ΚΗΥ 5532 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 2001 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

3 ΚΗΥ 5548 Επιβατικό CITROEN 10 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

4 ΚΗΥ 5551 Επιβατικό ΗYUNDAI 11 2003 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

5 ΚΗΗ 1652 Επιβατικό ΗYUNDAI 10 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

6 ΚΗΥ 5525 Επιβατικό ΗYUNDAI 9 1999 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

7 ΚΗΥ 5568 Επιβατικό VOLVO 13 2005 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

8 ΚΗH7735 Επιβατικό CITROEN 10 2006 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

9 ΚΗH 7785 Επιβατικό KIA 10 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

10 ΚΗH 7786 Επιβατικό KIA 10 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

11 ΚΗH 7787 Επιβατικό KIA 10 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

12 ΚΗΟ 3792 Φορτηγό  VOLVO 33 1993 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

13 ΚΗΥ 5595 Φορτηγό FORD 15 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

14 KHY5646 Φορτηγό VOLVO 33 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

15 ΚΗΗ 1703 Φορτηγό VOLVO 56 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

16 ΚΗΥ 5647 Φορτηγό VOLVO 33 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

17 KHI 6120 Φορτηγό VOLVO 33 2004 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

18 KHI 6121 Φορτηγό VOLVO 33 2004 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

19 ΚΗΟ 3733 Φορτηγό MAGIRUS 37 1984 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

20 ΚΗY 5729 Φορτηγό IVECO 35 1997 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

21 ΚΗO 3728 Φορτηγό ανοικτό MAGIRUS 37 1984 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

22 ΚΗY 5788 Φορτηγό κλειστό NISSAN 11 2000 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

23 ΚΗO 3732 Φορτηγόανοικτό HINO 39 1983 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

24 ΚΗY 5632 Φορτηγό κλειστό     RENAULT 10 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

25 KHO 3701 Φορτηγό ανοικτό DATSUN 12 1987 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

26 ΚΗY 5633 Φορτηγό κλειστό RENAULT 10 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

27 KHH 7659 Φορτηγό με αρπάγη IVECO 40 2017 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

28 ΚΗH7713 Φορτηγό ανοικτό PIAGGIO 9 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

29 ΚΗΗ 8316 Φορτηγό κλειστό CITROEN 96 2019 Ελ. Βενιζέλου 270 , 





(VAN) Καλλιθέα  

30 ΚΗΗ 8317 Φορτηγό ανοικτό CITROEN 96 2019 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

31 ΚΗΗ 8382 Απορριμματοφόρο MERCEDES 155 2019 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

32 ΚΗΟ 4271 Απορριμματοφόρο NISSAN 42 1994 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

33 ΚΗΥ 5662 Απορριμματοφόρο VOLVO 33 2002 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

34 KHY5663 Απορριμματοφόρο VOLVO 33 2002 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

35 KHI 6119 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2004 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

36 KHI 6112 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2004 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

37 KHI 6608 Απορριμματοφόρο VOLVO 56 2005 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

38 ΚΗΥ 5774 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

39 ΚΗΥ 5773 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

40 ΚΗY 5772 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

41 ΚΗΥ 5770 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

42 ΚΗΗ 5188 Απορριμματοφόρο SCANIA 54 1999 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

43 KHH 4366 Απορριμματοφόρο MERCEDES 38 2009 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

44 KHH 1725 Απορριμματοφόρο SCANIA 53 2008 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

45 ΚΗΗ 1814 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

46 ΚΗΗ 1813 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

47 ΚΗΗ 5216 Απορριμματοφόρο IVECO 35 2006 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

48 ΚΗΙ 6692 Απορριμματοφόρο DAIMLER CHRYSLER 38 2007 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

49 KHH 1759 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

50 KHH 1761 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

51 KHH 1762 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

52 KHH 1760 Απορριμματοφόρο   MERCEDES 41 2008 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

53 ΚΗY 5626 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

54 KHY 5627 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

55 KHY 5628 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

56 ΚΗY 5629 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

57 ΚΗΥ 5630 Απορριμματοφόρο DAIMLERCHRYSLER 38 2001 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. ΙωάννηΡέντη  

58 KHH 7655 Απορριμματοφόρο DAF 40 2017 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

59 ΚΗΗ-7669 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2017 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

60 ΚΗΗ-7714 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

61 ΚΗΗ-7717 Απορριμματοφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018 28ηςΟκτωβρίου 10 ,  
Αγ. Ιωάννη Ρέντη  

62 ΚΗΗ-7715 Υδροφόρο MERCEDES-AROCS 46 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

63 ΚΗΟ 3791 Υδροφόρο  VOLVO 33 1993 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  





64 ΚΗΟ 4472 Καλαθοφόρο NISSAN 24 1994 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

65 ΜΕ-63958 Καλαθοφόρο NISSAN 159 2001 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

66 ME-137185 Καλαθοφόρο NISSAN-NT500 150 2017 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

67 ΚΗΟ3835 Γερανός MERCEDES 34 1989 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

68 ME 56225 Φορτωτής THOMAS KUBOTA 48 1997 Ελ. Βενιζέλου 270 ,  
Καλλιθέα  

69 ΜΕ 62456 Φορτωτής CASE 74 2000 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

70 ME94574 Φορτωτής BOBCATKUBOTA 56 2006 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

71 ME 136338 Φορτωτής BOBCAT 62 2017 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

72 ME 36186 Μηχάνημα έργων JCB 75 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

73 ΜΕ 36182 Μηχάνημα έργων JCB 89 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

74 ΜΕ 138724 Μηχάνημα έργων JCB 75 2018 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

75 ME 55899 Μηχάνημα έργων HAKOTRAKVW 41 1997 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

76 ΜΕ 77766 Σάρωθρο IVECO -JONSTON 182 2003 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

77 ΜΕ 128202 Σάρωθρο DAF-JOHNSTON 75 2014 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

78 ΜΕ 132050 Μικρό Σάρωθρο BIEFFEBI 28 2016 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

79 ΜΕ 82597 Πλυντήριο κάδων NISSAN 205 2004 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

80 ΜΕ 107688 Πλυντήριο κάδων IVECO 182 2008 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

81 ΜΕ 107687 Πλυντήριο κάδων IVECO 182 2008 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

82 ΚΗΟ 4281 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

83 ΚΗΟ 4280 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

84 ΖΜΑ 515 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1999 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

85 ΟΖΟ 894 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2012 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

86 ΖΜΤ 929 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2001 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

87 ΟΖΟ 895 ΤΡΙΚΥΚΛΟ  PIAGGIO 3 2012 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

88 ΧΗΥ 936 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

89 ΑΖΙ 472 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1993 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

90 ΖΥΝ 666 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2000 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

91 ΑΖΙ 477 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2005 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

92 ΑΖΙ 478 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  2005 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

93 ΑΖΙ 3986 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1996 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

94 ΒΕ 3445 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1985 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

95 ΧΤΒ 70 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

96 ΧΤΒ 69 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

97 ΟΑΤ 0637 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

98 ΙΚΥ 531 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 8 2002 Ελ. Βενιζέλου 270 , 





Καλλιθέα  

99 ΟΑΤ 0638 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

100 ΟΑΤ 0639 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

101 ΑΖΙ 3100 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1  1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

102 MHY-0815 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA 2 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

103 MHY-0816 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA 2 1995 Ελ. Βενιζέλου 270 , 
Καλλιθέα  

 

 

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένες στο ''ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ(Σ.Α.Π.) ''και υποχρεούνται να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση. 
Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

Η εργασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου Καλλιθέας» προϋπολογίστηκε ενδεικτικά στο 
ποσό των 70.000,00 €για τον ήδη υπάρχοντα στόλο οχημάτων καθώς και στο ποσό των 10.000,00 €για τα 
οχήματα που θα ενταχθούν σε αυτόν μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης των πινακίδων 
κυκλοφορίας (έως Σεπτέμβριο 2019:  3 απορριμματοφόρα, 4 επιβατικά, 1 πλυντήριο κάδων, 1 μικρό 
φορτηγό & 1 μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής), συνολικό ποσό προϋπολογισμού: 80.000,00 €. 

Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  εξόδων του Δήμου των ετών 2020και 2021,  
με στοιχεία ΚΑ. 20.6253.0001. 

 

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, 
οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων και 

τρίκυκλων του Δήμου Καλλιθέας, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

(τμηματικά σε δύο εξάμηνα) 

Κατά αποκοπή 1 80.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ : 80.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                «Δαπάνη ασφαλίστρων αυτοκινήτων 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               ΚΑ.20.6253.0001 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                                
         

Δ1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                 
 
 
 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Καλλιθέας για ένα έτος 
 

 
Προϋπολογισμού 80.000,00 € 

 

 
 

Ο προσφέρων 
 

Επωνυμία :……….…………………………………………….. 
 

Διεύθυνση:………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο:………………………………………………………. 
Υπογραφή - Σφραγίδα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 





Δ2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

        Στο παρόν τιμολόγιο προσφοράς αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ασφαλιστικές υποχρεωτικές και 
προαιρετικές καλύψεις που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων του 
Δήμου Καλλιθέας, για ένα έτος. 

 
         Στα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως οχήματα, όπως επιβατικά αυτοκίνητα, 
φορτηγά, μοτοσικλέτες, μηχανήματα έργων κτλ, που για την σύννομη κυκλοφορία τους στους ελληνικούς 
δρόμους, υποχρεούνται να τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης. 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με ανοιχτό κάτω των κοινοτικών ορίων ηλεκτρονικό  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
              Σε κάθε άρθρο συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη υποχρέωση που απαιτείται και είναι απαραίτητη 
για την πλήρη εκτέλεση της ασφαλιστικής κάλυψης. 
 

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους & επιβαίνοντες ανέρχεται στις 
1.220.000,00 € ανά όχημα, θύμα & ατύχημα και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους 
ανέρχεται στις 1.220.000,00 € ανά όχημα και ατύχημα. 
Επιπλέον, για τα μηχανήματα έργου η ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο, 
διαμορφώνεται με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους & επιβαίνοντες στις 
1.000.000,00 € ανά συμβάν και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους στις 1.000.000,00 
€ ανά συμβάν. 
 
Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = Η αξία που ασφαλίζεται το όχημα και η οποία είναι ίση με την 
πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του κατά τη στιγμή της ασφάλισης 
 
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού = 20.000,00 € 
 

 Υποχρεωτικές καλύψεις (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 

Ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων “τρίτων” κατά του 
ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του οχήματος και κατά την λειτουργία του 
ως εργαλείο, και που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

  Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα (1.220.000 €) 
Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης. 
 

 Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα (1.220.000 €) 
Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω υλικών ζημιών σε πράγματα “τρίτων” ή 
υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. 
 

  Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο (1.000.000,00 €) 
Στην περίπτωση Μηχανήματος Έργου ή οχήματος που χρησιμοποιείται ως μηχάνημα έργου,  συμφωνείται 
και δηλώνεται, ότι η ασφαλιστική σύμβαση επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 
ασφαλισμένο για την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων του οχήματος ή του υπό αυτού 
ρυμουλκούμενου ή οποιουδήποτε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημα ή προσαρμόζεται σε αυτό, για 
σωματικές βλάβες που προξενούνται από την λειτουργία του ως εργαλείο. 
 

  Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο (1.000.000,00 €) 
Στην περίπτωση Μηχανήματος Έργου ή οχήματος που χρησιμοποιείται ως μηχάνημα έργου,  συμφωνείται 
και δηλώνεται, ότι η ασφαλιστική σύμβαση επεκτείνεται, ώστε να καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 
ασφαλισμένο για την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων του οχήματος ή του υπό αυτού 
ρυμουλκούμενου ή οποιουδήποτε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημα ή προσαρμόζεται σε αυτό, για 
υλικές ζημιές που προξενούνται από την λειτουργία του ως εργαλείο. 





 

 Προαιρετικές καλύψεις (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
 
  Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, σε 
περίπτωση που αυτό συγκρουσθεί με ανασφάλιστο όχημα. 
 

  Προστασία Bonus Malus 
Η κάλυψη "Προστασία Bonus Malus" ουσιαστικά προστατεύει, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει, 
τουλάχιστον από την πρώτη ζημιά που τυχόν συμβεί, την έκπτωση που έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκληθεί ατύχημα. 
 

 Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές σε όλα τα οχήματα (επιβατικά  αυτοκίνητα , 
φορτηγά , απορριμματοφόρα , υδροφόρες , καλαθοφόρα , μηχανικά σάρωθρα , μηχανήματα 
έργου , δίκυκλα ή τρίκυκλα) από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη  

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από 
πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται στο αναγραφόμενο 
για κάθε όχημα  «Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος». 

 
 Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημιές που θα προξενηθούν στο ασφαλισμένο όχημα από κακόβουλες πράξεις 
τρίτων υπό τον όρο ότι τέτοιες ενέργειες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια επιδρομής, εχθροπραξιών ή 
πολεμικών επιχειρήσεων (προ ή μετά την κήρυξη πολέμου), εμφυλίου πολέμου, πραξικοπήματος, ή 
επανάστασης, επίταξης πάσης φύσεως και λοιπών μη ομαλών καταστάσεων. 
 

 Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Εξαιρούνται όλα τα δίκυκλα). 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τον οδηγό ο οποίος οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα για τροχαίο 
ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στις εξής περιπτώσεις: 
α) Θάνατο από ατύχημα. 
β) Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα. 
γ) Πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος. 
 

 Θραύση κρυστάλλων ( Εξαιρούνται όλα τα χωματουργικά μηχανήματα έργου όπως : JCB , BOBCAT 
, CASE , HAKOTRAK , THOMAS). 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου 
επιβατικού αυτοκινήτου, φορτηγού (κλειστού ή ανοιχτού) , απορριμματοφόρου , φορτηγού γερανού , 
καλαθοφόρου, μηχανικού σαρώθρου , υδροφόρας , πλυντηρίου κάδων , τρικύκλου , όπως θα περιγράφεται 
στο ασφαλιστήριο, π.χ. στο παρμπρίζ, στα περιμετρικά κρύσταλλα παραθύρων, στις κρυστάλλινες 
ηλιοροφές κ.α., συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, πλην της ολικής καταστροφής του 
ασφαλισμένου οχήματος. 
Στην αποζημίωση περιλαμβάνονται το κόστος των ανταλλακτικών και τα έξοδα των εργατικών. 
 

 Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο. Καλώντας τη 
Φροντίδα Ατυχήματος, θα έρχεται στο σημείο του ατυχήματος εξειδικευμένος συνεργάτης της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, θα καταγράφει το συμβάν, θα φωτογραφίζει τον τόπο του 
ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα βοηθάει να συμπληρωθεί στην δήλωση 
ατυχήματος η ζημιά, καθώς και την δήλωση Φιλικού Διακανονισμού. Η Φροντίδα Ατυχήματος 
ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση ατυχήματος. 
 

 Οδική βοήθεια(για όλα τα οχήματα συνολικού μικτού βάρους μικρότερου των 3500 χιλιογράμμων 
και με μονούς οπίσθιους τροχούς) 

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος Οδικής Βοήθειας που θα προσφέρονται είναι : 
 Κάλυψη σε περιπτώσεις ατυχημάτων 
 Κάλυψη σε περιπτώσεις βλαβών 
 Κάλυψη σε περιστατικά που δεν αποτελούν ατύχημα ή βλάβη, όπως για παράδειγμα για αλλαγή 

ελαστικού ή έλλειψη βενζίνης 
 Μεταφορά του οχήματος, σε συνεργείο ή σε χώρους στάθμευσης του Δήμου κ.α 





 προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης στον τόπο που βρίσκεται το όχημα 
Οι ανωτέρω καλύψεις θα πρέπει να ισχύουν για το ελληνικό οδικό δίκτυο καθώς και σε 
χώρους όπως κλειστοί χώροι στάθμευσης, πιλοτές κ.λπ. 

 
1. ΆΡΘΡΟ 1 
1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5547 Φορολογήσιμης Ισχύος 9 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2002. 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : …………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως…………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ΆΡΘΡΟ 2 
2. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5532 Φορολογήσιμης Ισχύος 9 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 

 





3. ΆΡΘΡΟ 3 
3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5548 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2002 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
4. ΆΡΘΡΟ 4 
4. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5551 Φορολογήσιμης Ισχύος 11 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2003 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





5. ΆΡΘΡΟ 5 
5. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 1652 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2007 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 4.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
6. ΆΡΘΡΟ 6 
6. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5525 Φορολογήσιμης Ισχύος 9 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1999 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη  
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





7. ΆΡΘΡΟ 7 
7. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5568 Φορολογήσιμης Ισχύος 13 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2005 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 4.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
8. ΆΡΘΡΟ 8 
8. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 7735 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2006 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 4.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





9. ΆΡΘΡΟ 9 
9. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA-CEED με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 7785 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2018 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη  
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος =  12.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
10. ΆΡΘΡΟ 10 
10. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA-CEED με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 7786 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2018 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη  
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος =  12.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





11. ΆΡΘΡΟ 11 
11. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA-CEED με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 7787 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2018 
 
ΟΜΑΔΑ 1 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
1.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
1.4. Προστασία Bonus Malus 
1.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη  
1.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
1.8. Θραύση κρυστάλλων 
1.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
1.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος =  12.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
12. ΆΡΘΡΟ 12 
12. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗO 3792 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1993 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 3.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





13. ΆΡΘΡΟ 13 
13. ΦΟΡΤΗΓΟ FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 5595 Φορολογήσιμης Ισχύος 15 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2007 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 6.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
14. ΆΡΘΡΟ 14 
14. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 5646 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2002 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





15. ΆΡΘΡΟ 15 
15. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1703 Φορολογήσιμης Ισχύος 56 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2007 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
16. ΆΡΘΡΟ 16 
16. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5647 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2002 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 





17. ΆΡΘΡΟ 17 
17. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6120 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2004 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
18. ΆΡΘΡΟ 18 
18. ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6121 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2004 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 





19. ΆΡΘΡΟ 19 
19. ΦΟΡΤΗΓΟ MAGIRUS με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 3733 Φορολογήσιμης Ισχύος 37 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1984 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
20. ΆΡΘΡΟ 20 
20. ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5729 Φορολογήσιμης Ισχύος 35 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1997 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 





21. ΆΡΘΡΟ 21 
21. ΦΟΡΤΗΓΟ MAGIRUS με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 3728 Φορολογήσιμης Ισχύος 37 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1984. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
22. ΆΡΘΡΟ 22 
22. ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5788 Φορολογήσιμης Ισχύος 11 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2000. 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





23. ΆΡΘΡΟ 23 
23. ΦΟΡΤΗΓΟ HINO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 3732 Φορολογήσιμης Ισχύος 39 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1983. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
24. ΆΡΘΡΟ 24 
24. ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΥ 5632 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2002 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





25. ΆΡΘΡΟ 25 
25. ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ DATSUN με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 3701 Φορολογήσιμης Ισχύος 12 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1987. 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
26. ΆΡΘΡΟ 26 
26. ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5633 Φορολογήσιμης Ισχύος 10 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2002. 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 





27. ΆΡΘΡΟ 27 
27. ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO (με αρπάγη)  με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 7659 Φορολογήσιμης Ισχύος 40 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2017(Χρησιμοποιείται ως εργαλείο). 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
2.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
2.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 130.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
28. ΆΡΘΡΟ 28 
28. ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO  με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 7713 Φορολογήσιμης Ισχύος 9 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2018 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 





29. ΆΡΘΡΟ 29 
29. ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN (VAN) με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΗ 8316 Φορολογήσιμης Ισχύος 96 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2019. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
30. ΆΡΘΡΟ 30 
30. ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΗ 8317 Φορολογήσιμης Ισχύος 96 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2019. 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
3.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
3.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
3.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
3.4. Προστασία Bonus Malus 
3.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού 
και έκρηξη 
3.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
3.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
3.8. Θραύση κρυστάλλων 
3.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
3.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





31. ΆΡΘΡΟ 31 
31. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΗ 8382 Φορολογήσιμης Ισχύος 155 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2019. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
32. ΆΡΘΡΟ 32 
32. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 4271 Φορολογήσιμης Ισχύος 42 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1994. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





33. ΆΡΘΡΟ 33 
33. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5662 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2002. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
34. ΆΡΘΡΟ 34 
34. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5663 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2002. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





35. ΆΡΘΡΟ 35 
35. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6119 Φορολογήσιμης Ισχύος 56 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2004. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
36. ΆΡΘΡΟ 36 
36. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6112 Φορολογήσιμης Ισχύος 56 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2004. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





37. ΆΡΘΡΟ 37 
37. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6608 Φορολογήσιμης Ισχύος 56 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2005. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
38. ΆΡΘΡΟ 38 
38. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5774 Φορολογήσιμης Ισχύος 54 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





39. ΆΡΘΡΟ 39 
39. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5773 Φορολογήσιμης Ισχύος 54 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
40. ΆΡΘΡΟ 40 
40. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5772 Φορολογήσιμης Ισχύος 54 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





41. ΆΡΘΡΟ 41 
41. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5770 Φορολογήσιμης Ισχύος 54 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
42. ΆΡΘΡΟ 42 
42. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 5188 Φορολογήσιμης Ισχύος 54 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





43. ΆΡΘΡΟ 43 
43. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 4366 Φορολογήσιμης Ισχύος 38 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2009. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 60.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
44. ΆΡΘΡΟ 44 
44. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1725 Φορολογήσιμης Ισχύος 53 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 60.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





45. ΆΡΘΡΟ 45 
45. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1814 Φορολογήσιμης Ισχύος 35 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2006 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
46. ΆΡΘΡΟ 46 
46. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1813 Φορολογήσιμης Ισχύος 35 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2006. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6.  Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





47. ΆΡΘΡΟ 47 
47. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 5216 Φορολογήσιμης Ισχύος 35 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2006. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
48. ΆΡΘΡΟ 48 
48. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER  με αριθμό κυκλοφορίας ΚHI 6692 Φορολογήσιμης Ισχύος 
38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2007. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





49. ΆΡΘΡΟ 49 
49. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1759 Φορολογήσιμης Ισχύος 41 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
50. ΆΡΘΡΟ 50 
50. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1761 Φορολογήσιμης Ισχύος 41 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





51. ΆΡΘΡΟ 51 
51. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1762 Φορολογήσιμης Ισχύος 41 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
52. ΆΡΘΡΟ 52 
52. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚHH 1760 Φορολογήσιμης Ισχύος 41 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 50.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





53. ΆΡΘΡΟ 53 
53. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5626 Φορολογήσιμης Ισχύος 
38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
54. ΆΡΘΡΟ 54 
54. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5627 Φορολογήσιμης Ισχύος 
38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





55. ΆΡΘΡΟ 55 
55. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5628 
Φορολογήσιμης Ισχύος 38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
56. ΆΡΘΡΟ 56 
56. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5629 
Φορολογήσιμης Ισχύος 38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





57. ΆΡΘΡΟ 57 
57. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER με αριθμό κυκλοφορίας ΚHY 5630 
Φορολογήσιμης Ισχύος 38 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
58. ΆΡΘΡΟ 58 
58. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7655  Φορολογήσιμης Ισχύος 40 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2017. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 115.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς :………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





59. ΆΡΘΡΟ 59 
59. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES-KAOYSSIS S.A. -AROCS με αριθμό κυκλοφορίας 
      ΚΗΗ 7669  Φορολογήσιμης Ισχύος 46 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2017 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 160.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς :………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
60. ΆΡΘΡΟ 60 
60. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES-KAOYSSIS S.A. -AROCS με αριθμό κυκλοφορίας 
      ΚΗΗ 7714  Φορολογήσιμης Ισχύος 46 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2018. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 170.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς :………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 





61. ΆΡΘΡΟ 61 
61. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES-KAOYSSIS S.A. -AROCS με αριθμό κυκλοφορίας 
      ΚΗΗ 7717  Φορολογήσιμης Ισχύος 46 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2018. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 170.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:…………………………………………………………………………… 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς :………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
62. ΆΡΘΡΟ 62 
62. ΥΔΡΟΦΟΡΑ  MERCEDES-KAOYSSIS S.A. -AROCS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7715    Φορολογήσιμης 
Ισχύος 46 και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2018. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 180.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς :………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





63. ΆΡΘΡΟ 63 
63. ΥΔΡΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 3791 Φορολογήσιμης Ισχύος 33 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1993. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
64. ΆΡΘΡΟ 64 
64. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚHO 4472 Φορολογήσιμης Ισχύος 24 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1994 (Χρησιμοποιείται ως εργαλείο). 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
2.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
2.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 





65. ΆΡΘΡΟ 65 
65. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ME 63958 Φορολογήσιμης Ισχύος 159 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 20.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
66. ΆΡΘΡΟ 66 
66. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ME 137185 Φορολογήσιμης Ισχύος 150 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2017. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 140.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 





67. ΆΡΘΡΟ 67 
67. ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας KHO 3835 Φορολογήσιμης Ισχύος 34 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1989 (Χρησιμοποιείται ως εργαλείο). 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
2.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
2.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
2.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο(πρόσθετη κάλυψη) 
Προαιρετικές καλύψεις 
2.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
2.4. Προστασία Bonus Malus 
2.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
2.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 
2.8. Θραύση κρυστάλλων 
2.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
68. ΆΡΘΡΟ 68 
68. ΦΟΡΤΩΤΗΣ THOMAS - KUBOTA με αριθμό κυκλοφορίας ME 56225 Φορολογήσιμης Ισχύος 48 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1997. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 5.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 





69. ΆΡΘΡΟ 69 
69. ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE με αριθμό κυκλοφορίας ME 62456 Φορολογήσιμης Ισχύος 74 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2000. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 10.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
70. ΆΡΘΡΟ 70 
70 . ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT – KUBOTA με αριθμό κυκλοφορίας ME 94574, Φορολογήσιμης Ισχύος 56 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2006. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 15.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





71. ΆΡΘΡΟ 71 
71 . ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT  με αριθμό κυκλοφορίας ME 136338 , Φορολογήσιμης Ισχύος 62 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2017. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 45.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
72. ΆΡΘΡΟ 72 
72. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ME 36186 Φορολογήσιμης Ισχύος 75 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 5.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





73. ΆΡΘΡΟ 73 
73. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ME 36182 Φορολογήσιμης Ισχύος 89 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1995 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 5.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
74. ΆΡΘΡΟ 74 
74. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ME 138724 Φορολογήσιμης Ισχύος 75 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2018 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 75.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





75. ΆΡΘΡΟ 75 
75. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ HAKOTRAC – VW με αριθμό κυκλοφορίας ME 55899 , Φορολογήσιμης Ισχύος 41 
και χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1997. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 3.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
76. ΆΡΘΡΟ 76 
76. ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO-JOHNSTON με αριθμό κυκλοφορίας ME 77766 Φορολογήσιμης Ισχύος 182 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2003. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 25.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ……………………………………………………………………………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





77. ΆΡΘΡΟ 77 
77. ΣΑΡΩΘΡΟ DAF – JOHNSTON με αριθμό κυκλοφορίας ME 128202  , Φορολογήσιμης Ισχύος 75 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2014. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 130.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
78. ΆΡΘΡΟ 78 
78. ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ BIEFFEBI  με αριθμό κυκλοφορίας ME 132050  , Φορολογήσιμης Ισχύος 28 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2016 , μικτού βάρους μικρότερου των 3500 χιλιογράμμων  , με μονούς 
πίσω τροχούς. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
4.10. Οδική βοήθεια (πρόσθετη κάλυψη) 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:…………………………………………………………………………… 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : …………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





79. ΆΡΘΡΟ 79 
79. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ME 82597 Φορολογήσιμης Ισχύος 205 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2004. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 30.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
80. ΆΡΘΡΟ 80 
80. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ME 107688 Φορολογήσιμης Ισχύος 2182 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ……………………………………………………………………………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 





81. ΆΡΘΡΟ 81 
81. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ME 107687 Φορολογήσιμης Ισχύος 182 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 2008. 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
4.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
4.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
4.3. Σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
4.4. Υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
Προαιρετικές καλύψεις 
4.5. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
4.6. Προστασία Bonus Malus 
4.7. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό από πυρκαγιά, 
πτώση κεραυνού και έκρηξη 
4.8. Θραύση κρυστάλλων(πρόσθετη κάλυψη) 
4.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 40.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
82. ΆΡΘΡΟ 82 
82. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας KHO 4281 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 





83. ΆΡΘΡΟ 83 
83. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας KHO 4280 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
84. ΆΡΘΡΟ 84 
84. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ZMA 515 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1999. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 3.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 





85. ΆΡΘΡΟ 85 
85. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας OZO 894 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2012. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 7.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
86. ΆΡΘΡΟ 86 
86. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ZMT 929 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2001. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 3.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 





87. ΆΡΘΡΟ 87 
87. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ΟΖΟ 895 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2012. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 7.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
88. ΆΡΘΡΟ 88 
88. ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας XHY 936 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2007. 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
6.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
6.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
6.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
6.4. Προστασία Bonus Malus 
6.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο τρίκυκλο  από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
6.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
6.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
6.8. Θραύση κρυστάλλων 
6.9. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
6.10. Οδική βοήθεια 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 3.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 





 
89. ΆΡΘΡΟ 89 
89. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας AZI 472 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 1993. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
90. ΆΡΘΡΟ 90 
90. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ZYN 666 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2000. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.500,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 





91. ΆΡΘΡΟ 91 
91. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας AZI 477 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2005. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
92. ΆΡΘΡΟ 92 
92. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας AZI 478 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2005. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 





93. ΆΡΘΡΟ 93 
93. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας AZI 3986 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 1996. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
94. ΆΡΘΡΟ 94 
94. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας BE 3445 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 1985. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





95. ΆΡΘΡΟ 95 
95. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας XΤΒ 70 Φορολογήσιμης Ισχύος 2 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2007. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
96. ΆΡΘΡΟ 96 
96. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας XΤΒ 69 Φορολογήσιμης Ισχύος 2 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2007. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





97. ΆΡΘΡΟ 97 
97. ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας OAT 0637 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2009. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
98. ΆΡΘΡΟ 98 
98. ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας IKY 531 Φορολογήσιμης Ισχύος 8 και χρονολογία έκδοσης 
1ης Αδείας 2002. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





99. ΆΡΘΡΟ 99 
99. ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας OAT 0638 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2009. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
100. ΆΡΘΡΟ 100 
100. ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA με αριθμό κυκλοφορίας OAT 0639 Φορολογήσιμης Ισχύος 3 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 2009. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 2.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





101. ΆΡΘΡΟ 101 
101. ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας AZI 3100 Φορολογήσιμης Ισχύος 1 και χρονολογία 
έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος =1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
102. ΆΡΘΡΟ 102 
102. ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA με αριθμό κυκλοφορίας MHY-0815 Φορολογήσιμης Ισχύος 2 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





103. ΆΡΘΡΟ 103 
103. ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO-VESPA με αριθμό κυκλοφορίας MHY-0816 Φορολογήσιμης Ισχύος 2 και 
χρονολογία έκδοσης 1ης Αδείας 1995. 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Υποχρεωτικές καλύψεις 
Για την ασφάλιση έναντι οδικής αστικής ευθύνης 
5.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 
5.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 
Προαιρετικές καλύψεις 
5.3. Υλικές ζημίες σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα 
5.4. Προστασία Bonus Malus 
5.5. Ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο δίκυκλο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και 
έκρηξη 
5.6. Ζημιές οχήματος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη 
διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών. 
5.7. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 
Εκτιμώμενο Ασφαλιστικό ποσό οχήματος = 1.000,00 € 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………………………………………. 
Τιμή ανά έτος (ασφάλιση σε δύο εξάμηνα) : 
Αριθμητικώς : ………………………………………………………………...…………………………..€ 
Ολογράφως :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

………………………. 
Τόπος και ημερομηνία 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Δ3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

ΦΟΡ.  
ΙΣΧΥΣ 
(HP) 

ΕΤΟΣ 
1ης 

ΚΥΚΛ. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ  

ΤΙΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

1 ΚΗΥ 5547 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΗYUNDAI 9 2002   

2 ΚΗΥ 5532 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΗYUNDAI 9 2001   

3 ΚΗΥ 5548 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN 10 2002   

4 ΚΗΥ 5551 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΗYUNDAI 11 2003   

5 ΚΗΗ 1652 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΗYUNDAI 10 2007   

6 ΚΗΥ 5525 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΗYUNDAI 9 1999   

7 ΚΗΥ 5568 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLVO 13 2005   

8 ΚΗH 7735 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN 10 2006   

9 ΚΗH 7785 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA 10 2018   

10 ΚΗH 7786 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA 10 2018   

11 ΚΗH 7787 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA 10 2018   

12 ΚΗΟ 3792 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 1993   

13 ΚΗΥ 5595 ΦΟΡΤΗΓΟ FORD 15 2007   

14 KHY 5646 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 2002   





15 ΚΗΗ 1703 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 56 2007   

16 ΚΗΥ 5647 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 2002   

17 KHI 6120 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 2004   

18 KHI 6121 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 2004   

19 ΚΗΟ 3733 ΦΟΡΤΗΓΟ MAGIRUS 37 1984   

20 ΚΗY 5729 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 35 1997   

21 ΚΗO 3728 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

MAGIRUS 37 1984   

22 ΚΗY 5788 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ NISSAN 11 2000   

23 ΚΗO 3732 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΌ 

HINO 39 1983   

24 ΚΗY 5632 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT 10 2002   

25 KHO 3701 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

DATSUN 12 1987   

26 ΚΗY 5633 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT 10 2002   

27 KHH 7659 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 

ΑΡΠΑΓΗ 
IVECO 40 2017   

28 ΚΗH 7713 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

PIAGGIO 9 2018   

29 ΚΗΗ 8316 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

(VAN) 
CITROEN 96 2019   

30 ΚΗΗ 8317 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

CITROEN 96 2019   





31 ΚΗΗ 8382 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 155 2019   

32 ΚΗΟ 4271 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
NISSAN 42 1994   

33 ΚΗΥ 5662 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
VOLVO 33 2002   

34 KHY 5663 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
VOLVO 33 2002   

35 KHI 6119 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
VOLVO 56 2004   

36 KHI 6112 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
VOLVO 56 2004   

37 KHI 6608 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
VOLVO 56 2005   

38 ΚΗΥ 5774 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 54 1999   

39 ΚΗΥ 5773 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 54 1999   

40 ΚΗY 5772 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 54 1999   

41 ΚΗΥ 5770 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 54 1999   

42 ΚΗΗ 5188 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 54 1999   

43 KHH 4366 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 38 2009   

44 KHH 1725 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
SCANIA 53 2008   

45 ΚΗΗ 1814 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
IVECO 35 2006   

46 ΚΗΗ 1813 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
IVECO 35 2006   





47 ΚΗΗ 5216 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
IVECO 35 2006   

48 ΚΗΙ 6692 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2007   

49 KHH 1759 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 41 2008   

50 KHH 1761 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 41 2008   

51 KHH 1762 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 41 2008   

52 KHH 1760 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES 41 2008   

53 ΚΗY 5626 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2001   

54 KHY 5627 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2001   

55 KHY 5628 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2001   

56 ΚΗY 5629 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2001   

 
 

57 
ΚΗΥ 5630 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

DAIMLER 
CHRYSLER 

38 2001   

58 KHH 7655 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
DAF 40 2017   

59 ΚΗΗ-7669 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟ 
MERCEDES-

AROCS 
46 2017   

 
 

60 
ΚΗΗ-7714 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

MERCEDES-
AROCS 

46 2018   

 
 

61 
ΚΗΗ-7717 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

MERCEDES-
AROCS 

46 2018   

 
 

62 
ΚΗΗ-7715 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

MERCEDES-
AROCS 

46 2018   





 
 

63 
ΚΗΟ 3791 ΥΔΡΟΦΟΡΟ VOLVO 33 1993   

 
 

  64 
ΚΗΟ 4472 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 24 1994   

65 ΜΕ-63958 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 159 2001   

66 ME-137185 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
NISSAN-
NT500 

150 2017   

67 ΚΗΟ 3835 ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES 34 1989   

68 ME 56225 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
THOMAS 
KUBOTA 

48 1997   

69 ΜΕ 62456 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 74 2000   

70 ME 94574 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
BOBCAT 
KUBOTA 

56 2006   

71 ME 136338 ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT 62 2017   

72 ME 36186 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 
JCB 75 1995   

73 ΜΕ 36182 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 
JCB 89 1995   

74 ΜΕ 138724 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 
JCB 75 2018   

75 ME 55899 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΩΝ 
HAKOTRAK  

VW 
41 1997   

76 ΜΕ 77766 ΣΑΡΩΘΡΟ 
IVECO - 

JONSTON 
182 2003   

77 ΜΕ 128202 ΣΑΡΩΘΡΟ 
DAF-

JOHNSTON 
75 2014   

78 ΜΕ 132050 ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΩΘΡΟ BIEFFEBI 28 2016   





79 ΜΕ 82597 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 
NISSAN 205 2004   

80 ΜΕ 107688 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 
IVECO 182 2008   

81 ΜΕ 107687 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 
IVECO 182 2008   

82 ΚΗΟ 4281 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995   

83 ΚΗΟ 4280 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1995   

84 ΖΜΑ 515 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 1999   

85 ΟΖΟ 894 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2012   

86 ΖΜΤ 929 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2001   

87 ΟΖΟ 895 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2012   

88 ΧΗΥ 936 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 3 2007   

89 ΑΖΙ 472 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 1993   

90 ΖΥΝ 666 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 2000   

91 ΑΖΙ 477 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 2005   

92 ΑΖΙ 478 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 2005   

93 ΑΖΙ 3986 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 1996   

94 ΒΕ 3445 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 1985   





95 ΧΤΒ 70 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007   

96 ΧΤΒ 69 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2 2007   

97 ΟΑΤ 0637 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009   

98 ΙΚΥ 531 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 8 2002   

99 ΟΑΤ 0638 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009   

100 ΟΑΤ 0639 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 3 2009   

101 ΑΖΙ 3100 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 1 1995   

102 MHY-0815 ΔΙΚΥΚΛΟ 
PIAGGIO-

VESPA 
2 1995   

103 MHY-0816 ΔΙΚΥΚΛΟ 
PIAGGIO-

VESPA 
2 1995   

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :  
 
Αριθμητικά :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ολογράφως: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

………………………. 
Τόπος και ημερομηνία 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ  





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

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) 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
-Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6132] 
-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, 176 72, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
-Αρμόδιος για πληροφορίες: [κκ ΡΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ] 
-Τηλέφωνο: [213.2070.454 και 213.2070.383] 
-Ηλ. ταχυδρομείο: [info@kallithea.gr] 
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kallithea.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [Δαπάνη Ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 66510000-8] 
-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6132] 
-Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
-Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
-Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΟΧΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

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 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 





ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων). 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι[] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

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 συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……] 





Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[….........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

[] Ναι [] Όχι 





αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 





 

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 αναφέρονταιxxxi, 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 

δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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





 

                                                 
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  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii 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.  

viii 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). 

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

x 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). 

xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 
xiv 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.". 
xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi 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).  





                                                                                                                                                                    
xxii 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  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii 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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