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Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.000,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως 
τροποποιήθηκε  με  το  Ν.4071/2012  (ΦΕΚ  85/τ.Α/11-4-2012)  «Ρυθμίσεις  για  την 
Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  44403/04-11-2011  (ΦΕΚ  2494/τ.Β/04-11-
2011,  2822/τ.Β/14-12-2011)  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει.

4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση 
συναφών θεμάτων».

5. Το  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/τ.Α/10-07-2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.)».

6. Το  Ν.Δ.  496/1974  (ΦΕΚ  204/τ.Α/19-07-1974)  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το  Ν.  2362/95  (ΦΕΚ  247/τ.Α/1995)  «Περί  Δημόσιου,  Λογιστικού  ελέγχου  και 
Δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 
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Ν.3871/2010  (ΦΕΚ  141/τ.Α/17-08-2010)  «Περί  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και 
Ευθύνης».

8. Το  Π.Δ.  113/2010  (ΦΕΚ  194/τ.Α/2010)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους 
Διατάκτες».

9. Την  υπ’  αριθμ.  35130/739/11-08-2010  (ΦΕΚ  1291/τ.β./11-08-2010)  Απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95 που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων».

10.Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία  2000/35  της  29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων 
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

11. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α./2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις  της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005».

12. Το  άρθρο  24  του  Ν.  2194/1998  (ΦΕΚ  43/τ.Α./1998)  «Παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών».

13. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

14.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  – 
Αντικατάσταση του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)  – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

15. Το  άρθρο  10  του  Ν.4038/2012  (ΦΕΚ14/τ.Α/2012)  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  που 
αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015».

16. Το  άρθρο  238  του  Ν.4072/2012  (ΦΕΚ  86/τ.Α/2012)  «Βελτίωση  επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος  −  Νέα  εταιρική  μορφή  −  Σήματα  −  Μεσίτες  Ακινήτων  −  Ρύθμιση 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 

17. Την  αρ.  οικ.5686/9-1-2013  (ΦΕΚ  22/τ.  ΥΟΔΔ/2013)  Απόφαση του  Περιφερειάρχη 
Αττικής  περί  «Ορισμού  Αντιπεριφερειάρχη  και  Προέδρου  της  Οικονομικής 
Επιτροπής».

18. Το Ν.  1569/1982 (ΦΕΚ 183/τ.Α./1982)  «Διαμεσολάβηση στις  συμβάσεις  ιδιωτικής 
ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, 
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

19. Το  Π.Δ.237/1986  (ΦΕΚ  110/τ.Α/1986)  «Κωδικοποίηση  των  διατάξεων  του  Ν. 
489/1976 (ΦΕΚ 331//τ.Α/1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αυτοκίνητων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 
1569/1985 (ΦΕΚ Α'/183/85) και τα Π.Δ. 1019/1981 (ΦΕΚ Α'/253/1981) και 118/1985 
(ΦΕΚ Α'/35/1985).

20. Το Π.Δ.264/1991 (ΦΕΚ 98/τ.Α/1991) «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».

21. Το  Ν.3557/2007  (ΦΕΚ  100/τ.Α/2007)  «Τροποποίηση  του  Π.Δ.  237/1986  (ΦΕΚ 
110/τ.Α/1986)  με  το  οποίο  κωδικοποιήθηκε  ο  Ν.489/1976  «Περί  Υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκίνητων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/τ.Α/1976) 
και άλλες διατάξεις».
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22. Το Ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27/τ.Α/2009) «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.»

23. Την  61/11-1-2011  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων  στους  Αντιπεριφερειάρχες»  (ΦΕΚ  18/τ.Β΄/14-01-2011),  όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/τ.Β/23-12-2011) και 
Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 950/τ.Β/27-3-2012) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής 
και ισχύει.

24. Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  16562/24-1-2013  Απόφαση του  Περιφερειάρχη  Αττικής  (ΦΕΚ 
223/τ.Β/5-2-2013)  περί  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  υπογραφής  συμβάσεων  της 
Περιφέρειας  Αττικής  μέχρι  του  ποσού  των  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ (20.000€)  στον 
Περιφερειακό Σύμβουλο Μπαρούτα Δημοσθένη. 

25. Την  υπ’  αριθμ.  187/2013  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 
συγκροτήθηκαν: α) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Πρόχειρων  Διαγωνισμών  και  των  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  που  διενεργεί  η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και β) η Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί  των Διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 
118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010.

26. Την επιτακτική ανάγκη παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά 
οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής από τις 12-1-2014 και για ένα έτος.

27. Την υπ’αριθ. 100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
Σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, 
όπως αυτές έχουν προβλεφτεί  στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας  Αττικής ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ».

28. Την υπ’  αριθμ.  1878/2013 Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.

29. Την  υπ  αριθμ.  2359/2013  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος στα υπηρεσιακά οχήματα, 
φορτηγά και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού  13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

30. Την  με  αρ.  πρωτ.  188239/30-9-2013  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (με  ΑΔΑ: 
ΒΛΛΩ7Λ7-ΡΧ8 και ΑΔΑΜ: 13REQ001651145) ύψους 13.000,00€ στον ΚΑΕ 08990Α του 
Ε.Φ.08072  του  οικ.  έτους  2013  από  την  αρμόδια  Οικονομική  Υπηρεσία  η  οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 647 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

31. Την υπ’ αριθμ.  2721/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η  επανάληψη  του  υπόψη  διαγωνισμού  με 
τροποποίηση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

32. Την  υπ  αριθμ.  2781/2013  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Έγκριση των όρων της Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
ασφαλιστικής  κάλυψης  για  ένα  έτος  στα  υπηρεσιακά  οχήματα,  φορτηγά  και 
μηχανήματα έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων της  Περιφέρειας  Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις εταιρείες, τις ενώσεις 
φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες 
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φυσικών  ή  και  νομικών  προσώπων  που  επιθυμούν,  να  υποβάλλουν  έγγραφες 
σφραγισμένες  οικονομικές  προσφορές  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  παροχή 
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και 
μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας  Αττικής που 
αναφέρονται στους Πίνακες Α, Β και Γ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης. Οι Ειδικοί 
όροι  της  παροχής  υπηρεσιών  του  Διαγωνισμού  περιγράφονται  αναλυτικά  στο 
Παράρτημα  Α΄  που  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας 
Πρόσκλησης.

Κριτήριο  κατακύρωσης  θα  είναι  η  χαμηλότερη  προσφερόμενη  ετήσια  ασφαλιστική 
κάλυψη  πλέον  ΦΠΑ  για  το  σύνολο  των  υπηρεσιακών  οχημάτων,  φορτηγών  και 
μηχανημάτων έργου.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  είναι  13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 
(23%), ήτοι 10.569,11€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.430,90€.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 
Ελλάδα  επιχείρηση  ασφάλισης  αυτοκινήτων,  είναι  μέλη  της  Ένωσης  Ασφαλιστικών 
Εταιρειών  Ελλάδος  και  παρέχουν  εχέγγυα  άρτιας  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  καθώς 
επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα σύμφωνα με τον Ν.1569/1982 
όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Π.Δ.118/2007

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  Διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες 
σφραγισμένες  οικονομικές  προσφορές  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την 
παρούσα Πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο 
στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος) 
και θα παραλαμβάνονται  με απόδειξη,  με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι  αυτές θα 
περιέρχονται  στην  παραπάνω  Διεύθυνση  μέχρι  την  προηγούμενη της  ημερομηνίας 
διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι  την 18-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - 

Τμήμα Προμηθειών 
(Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 

Πειραιάς, 2ος όροφος)

19-12-2013 ΠΕΜΠΤΗ 11:00πμ
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Κατά  την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 
10.30 π.μ. μέχρι την 11.00 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των  Αποτελεσμάτων  των  Πρόχειρων  Διαγωνισμών  και  των  Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων - Τμήμα 
Προμηθειών - Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις 
διατάξεις  των  προηγούμενων  παραγράφων  του  παρόντος  άρθρου,  δεν  λαμβάνονται 
υπόψη.

Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την 
διενέργεια  του Διαγωνισμού,  δεν αποσφραγίζονται  αλλά παραδίδονται  στην αρμόδια 
Γνωμοδοτική  Επιτροπή  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τη 
Πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 

Επίσης επιστρέφονται  χωρίς  να αποσφραγιστούν οι  προσφορές που  υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους 
όρους της Πρόσκλησης, ακόμα κι αν η ίδια είναι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγησή 
τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ΑΡΘΡΑ 11-12-13 ΤΟΥ Π.Δ.118/2007)

Οι  συμμετέχοντες  στον  Διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  την 
παροχή  υπηρεσιών  ασφαλιστικής  κάλυψης  για  ένα  έτος  στο  σύνολο  των 
υπηρεσιακών  οχημάτων,  φορτηγών  και  μηχανημάτων  έργου  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής . 

Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική 
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ο οποίος 
προσμετράται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ’  ανώτατο  όριο  για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Πρόσκληση. Στην περίπτωση κατά 
την οποία οι διαγωνιζόμενοι κληθούν και αποδεχτούν να παρατείνουν εγγράφως την 
ισχύ των προσφορών τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

1) Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό 

(Περιφέρεια  Αττικής,  Γενική  Δ/νση  Οικονομικών,  Δ/νση  Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).
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γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
• Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα απαιτούμενα κατά το 

στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. 
• Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄-  Ειδικοί  Όροι  Παροχής 

Υπηρεσιών  &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄-  Πίνακες  υπηρεσιακών  οχημάτων,  φορτηγών  και 
μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής) 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) τοποθετούνται  επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

2) Οι  φάκελοι  Τεχνικής  και  Οικονομικής  Προσφοράς  φέρουν  και  τις  ενδείξεις  του 
κυρίως φακέλου.

3) Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά,  στοιχείων  και  πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 
αυτών  την  ένδειξη  «Πληροφορίες  Εμπιστευτικού  Χαρακτήρα».  Σε  αντίθετη 
περίπτωση  δύναται  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι 
συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

5) Οι προσφορές δεν πρέπει  να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο 
όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  ήτοι  η  Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης  των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  που  διενεργεί  η  Διεύθυνση  Οικονομικών 
Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής, κατά  τον  έλεγχο, 
μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση του οργάνου.

6) Ο προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους 
όρους της Πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο 
όργανο  είτε  κατά  την  ενώπιών  του  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της 
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Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες  παρέχονται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες 
που  αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία  υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα  από  το 
αρμόδιο όργανο.

7) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
( ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007)

Η  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  των  Πρόχειρων 
Διαγωνισμών  και  των  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  που  διενεργεί  η  Διεύθυνση 
Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών (Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς,2ος 

όροφος) παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη  της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
1) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής 
Προσφοράς,  μονογράφονται  δε και  σφραγίζονται  από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η Τεχνική Προσφορά ανά 
φύλλο.  Οι  φάκελοι  των  Οικονομικών  Προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα 
νέο φάκελο, ο οποίος  επίσης σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από το ίδιο  όργανο και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από την πρόσκληση που θα στείλει η Υπηρεσία στους υποψηφίους που 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης.

2)  Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  το  παραπάνω  όργανο  προβαίνει  στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει 
στην Υπηρεσία. 

3) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

4) Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του Διαγωνισμού μαζί με τους 
σφραγισμένους  φακέλους  που  περιέχουν  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών, 
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι 
σφραγισμένοι  φάκελοι  που  περιέχουν  τις  Οικονομικές  Προσφορές,  μετά  την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  με  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της 
Περιφέρειας  Αττικής,  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  αποσφράγισή  τους.  Η 
αποσφράγιση γίνεται  κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση της 
Υπηρεσίας προς τους συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών  κατά  τα  ανωτέρω. Όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,  αλλά επιστρέφονται μετά 
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την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης 
των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι 
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.

5) Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται  στη διαδικασία 
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετασχόντων  στον 
διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

6)  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο 
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  η  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  συντάσσει  Πρακτικό 
κατακύρωσης  των  αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  εις  τριπλούν  (3),  το  οποίο 
παραδίδει  στην  Υπηρεσία  που  διενεργεί  τον  Διαγωνισμό  η  οποία  εισηγείται  στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής να αποφασίσει για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού.

7) Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς 
του  κυρίως  φακέλου  των  υπόλοιπων  συμμετεχόντων  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5) 
ημερών από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΑΡΘΡΑ 5-6 ΤΟΥ Π.Δ.118/2007)

Κατά  την  ημέρα διενέργειας  του Διαγωνισμού, οι  συμμετέχοντες  στον  Διαγωνισμό 
υποχρεούνται να υποβάλλουν,  επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους 
στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ της 
Πρόσκλησης και ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς.

ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ  Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΔΕΝ  ΠΕΡΙΕΧΕΙ  ΟΛΑ  ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 
ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
I. αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  στον  οποίο  συμμετέχουν  και  ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς.
II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης  της  οποίας  έλαβαν  γνώση  και  αποδέχονται  πλήρως  και 
ανεπιφύλακτα.

III. δηλώνεται  ότι  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  προσφορά  είναι  αληθή  και 
ακριβή.

IV. δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 
Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  κατά  τα  άρθρα  18,  34  και  39  του  Π.Δ. 
118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού  επιβλήθηκε  για  ορισμένο  χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο  λαμβάνεται 
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
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3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
I. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της  παρ.  1  του άρθρου  43 του Π.Δ.  60/2007,  ήτοι,  συμμετοχή  σε 
εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεοκοπίας.

II. δεν τελούν σε πτώχευση καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία.

III. είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς 
στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς 
και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

IV. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.

V. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει  ή 
υπό  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  (ή  άλλες 
ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των 
ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και  οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και 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. Τα φυσικά πρόσωπα θα καταθέσουν: Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από  διαμεσολαβούν  στην  ασφάλιση  πρόσωπο  (πράκτορας,  μεσίτης,  παραγωγός 
ασφαλίσεων  κλπ),  στην  οποία  θα  δηλώνεται  για  λογαριασμό  ποιάς  ή  ποιών 
ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν. 

6) Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  ασφαλιστικής  σύμβασης  σε  ισχύ,  σε  περίπτωση 
υποβολής  προσφοράς  από  διαμεσολαβούν  στην  ασφάλιση  πρόσωπο (πράκτορας, 
μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ), ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής 
περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση.

7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης σε ισχύ. 
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8) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/86(Α’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  με  θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  η 
ασφαλιστική  επιχείρηση  είναι  ενταγμένη  στο  Σύστημα  Άμεσης  Πληρωμής  (ΣΑΠ  - 
Φιλικός  Διακανονισμός)  και  ότι  εφαρμόζει  ΣΑΠ για  τους  ασφαλισμένους  της  από 
υπαιτιότητα  τρίτων  ανεξαρτήτως  σε  ποια  ασφαλιστική  επιχείρηση  είναι  ο 
ασφαλιζόμενος  υπαίτιος,  εφόσον  αυτή  είναι  ενταγμένη  στο  Σύστημα  Άμεσης 
Πληρωμής.

9) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.  

10) Οι ενώσεις και οι  κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

11) Παραστατικό Εκπροσώπησης με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής εφόσον 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό τους.

12)Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.

13)Χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  οποίου  τοποθετείται  η  Οικονομική 
Προσφορά.

Επισημαίνεται  πως  σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  6  παρ.1  περ.β΄του 
Π.Δ.118/2007,  η ημερομηνία  υπογραφής της  υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει  να 
συμπίπτει  με  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς,  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεταγενέστερη της  ημερομηνίας  θεώρησης  του γνησίου της  υπογραφής  από την 
αρμόδια αρχή (ΣτΕ/287/2011 κ.α.).

Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από 
αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον Διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και  με     ποινή αποκλεισμού    από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία 
του  Υπουργείου  Εξωτερικών  είτε  από  δικηγόρους  και  συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί 
να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 
του Π.Δ. 118/2007, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που 
τα  δικαιολογητικά  που  ζητήθηκαν  από  την  επιτροπή  δεν  συμπληρωθούν  από  τον 
συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007)
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Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε € πλέον ΦΠΑ αναλυτικά ανά υπηρεσιακό 
όχημα, φορτηγό και μηχάνημα έργου θα έχει υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus 
malus και  θα  περιλαμβάνει  τις  ασφαλιστικές  καλύψεις  που  περιγράφονται  στο 
Παράρτημα  Α΄. Οι  αριθμοί  θα  αναγράφονται  αριθμητικώς  με  δύο  (2)  ή  τρία  (3) 
δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο 
αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή 
θα  πρέπει  να  είναι  η  τελική  μετά  από  οποιαδήποτε  έκπτωση  ή  μείωση  και  δεν  θα 
υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση 
που  ζητηθεί  παράταση  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς.  Στην  τιμή  θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με 
τους όρους της Πρόσκλησης. 

Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό 
είναι  υποχρεωμένοι  να  συμπληρώσουν τον  ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ όπου θα αναφέρονται ρητά: 

• Η προσφερόμενη ετήσια ασφαλιστική κάλυψη πλέον ΦΠΑ ανά υπηρεσιακό 
όχημα, φορτηγό και μηχάνημα έργου.

• Η προσφερόμενη ετήσια ασφαλιστική κάλυψη πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου.

• Η προσφερόμενη ετήσια ασφαλιστική κάλυψη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
για  το  σύνολο  των  υπηρεσιακών  οχημάτων,  φορτηγών  και  μηχανημάτων 
έργου.

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και 
μηχανημάτων  έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού οργάνου.

Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την χαμηλότερη ετήσια ασφαλιστική κάλυψη 
πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων 
έργου, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα εξετάζεται λεπτομερώς 
πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  αρμόδια  Γνωμοδοτική  Επιτροπή 
Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  θα  ζητήσει  από  τον  προσφέροντα 
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έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σε συνδυασμό με την 
διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους του 
Διαγωνισμού. 

7.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η 
ανάγκη της παροχής υπηρεσίας που αφορά την παρούσα Πρόσκληση, οπότε στην 
περίπτωση αυτή, η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται με Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Τέλος  ο  Ανάδοχος  παραιτείται  από  κάθε  αξίωσή  του  σε  περίπτωση προσωρινής 
διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από τη λήξη της τρέχουσας 
ασφάλισης κάθε υπηρεσιακού οχήματος, φορτηγού και μηχανήματος έργου, ήτοι από 
τις 12-1-2014, και για ένα (1) έτος. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της, το ύψος 
της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10% της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον 
Φ.Π.Α. και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει  όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 
του Π.Δ. 118/2007. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό, όπως προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, παρ.1 
του Π.Δ. 118/2007. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) δόσεις και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε 
εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης και για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής, μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
και ειδικότερα εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
υπό  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  προσκόμισης  από  τον  Ανάδοχο  των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 
- Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (πρωτότυπο).
- Ειδικό Σήμα – Βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 489/1976
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας,

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, επί της καθαρής αξίας.
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του χαρτοσήμου.
- Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  0,10%  επί  της 

καθαρής αξίας.
- Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί  του χαρτοσήμου επί  της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων
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Β) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (8% επί της καθαρής αξίας)

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον 
Ε.Φ. 08.072 και ΚΑΕ 08990Α «Λοιπές Ειδικές Αμοιβές» του έτους 2013.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται  στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση  et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis καθώς  και  στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) Τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Πίνακες υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων 

έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Πίνακα Καταχώρησης Οικονομικής Προσφοράς.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής - Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.
β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  του  παρόντος  Πρόχειρου  Διαγωνισμού 
παρέχονται από την Υπηρεσία.

8. ΔΙΚΑΙΟ- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ , η 
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται 
από αυτή , θα λυθεί από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια Δικαστήρια.
Εκτός  από τους  παραπάνω όρους,  ισχύουν  και  οι  σχετικές  διατάξεις  περί  Κρατικών 
Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δ. Κατσικάρη

email: id.nison@patt.gov.gr
- Δ/νση Διαφάνειας  & Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Τμήμα Διαφάνειας  (με  την 

παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
email: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο  της  παρούσας  Πρόσκλησης  αποτελεί  η  παροχή  υπηρεσιών  ασφαλιστικής 
κάλυψης για ένα έτος στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  που  αναφέρονται  στο 
Παράρτημα Β΄ της Παρούσας Πρόσκλησης. 

Β.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η παροχή υπηρεσιών  ασφαλιστικής  κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα,  φορτηγά και 
μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει 
υποχρεωτικά  να  περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες  καλύψεις  και  στα  ελάχιστα  ποσά  που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα:

1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων   (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές Ζημιές τρίτων ανά ατύχημα

2. Επιπλέον για τα μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα 
όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
2.2. Υλικές Ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
2.3. Σωματικές βλάβες εργαλείου
2.4. Υλικές Ζημιές εργαλείου

Σε  περίπτωση  που  τα  αναφερόμενα  ποσά  είναι  κατώτερα  των  ελάχιστων  που 
προβλέπονται από τον Νόμο, τότε ισχύουν τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα.
Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του Π.Δ. 237/1996, όπως 
ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω.
Κάθε νέο όχημα, φορτηγό ή μηχάνημα έργου, το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των 
οχημάτων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής,  θα 
ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα 
αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα,  φορτηγά ή μηχανήματα έργου,  αναλόγως 
εφαρμοζόμενους.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από τη λήξη της τρέχουσας 
ασφάλισης κάθε υπηρεσιακού οχήματος, φορτηγού και μηχανήματος έργου, ήτοι από τις 
12-1-2014, και για ένα (1) έτος.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  τα  υπηρεσιακά  οχήματα,  φορτηγά  και 
μηχανήματα έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής  του 
Παραρτήματος Β΄ της παρούσης  εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
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υπογραφής της σύμβασης με την παράδοση των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
και ειδικών σημάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων  του,  θα  γίνεται  με  ευθύνη  του  αρμοδίου  οργάνου  της  Περιφέρειας 
Αττικής. 
Το παραπάνω όργανο θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης 
προς τα αναφερόμενα στην σύμβαση.
Τόπος παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ορίζεται η 
Διεύθυνση  Οικονομικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων  της  Περιφέρειας  Αττικής, 
Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς (β΄ όροφος).

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής.
2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Περιφέρεια  Αττικής  οποιεσδήποτε 

αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων  ή  προστηθέντων  αυτού,  συμπεριλαμβανομένου  ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε,  που  θα  χρησιμοποιηθεί  από  αυτόν  για  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση 
της Περιφέρειας Αττικής.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή 
των υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τον εκάστοτε εκπρόσωπο του για την 
γρήγορη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών ζημιών που τυχόν προκύψουν.

ΣΤ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της.
Σε  περίπτωση  απόσυρσης  για  οποιοδήποτε  λόγο κάποιων  οχημάτων,  φορτηγών  και 
μηχανημάτων  έργου  θα  ακυρώνονται  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  αζημίως  για  την 
Περιφέρεια Αττικής και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν τα ακόλουθα:
• Προστασία  bonus –  malus (να  μην  ανεβαίνουν  τα  ασφάλιστρα,  σε  περίπτωση 

ατυχήματος).
• Υπαγωγή στη διαδικασία  του φιλικού  διακανονισμού (σημαίνει  ότι  σε  περίπτωση 

υπαιτιότητας  του  άλλου,  η  Περιφέρεια  Αττικής  πληρώνεται  από  τη  δική  της 
ασφαλιστική εταιρεία).

• Οδική βοήθεια για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα του Πίνακα Α΄ του Παραρτήματος Β΄ 
της παρούσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ 

1 ΚΗΗ 3284 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIMLER 
CHRYSL E 200 KOMPRESSOR 21/2/2005 13 1796

2 ΚΗΟ 4117 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SANTANA 
MOTOR VITARA 21/12/2000 11 1590

3 ΚΗΟ 4130 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT  11/7/1996 11 1600

4 ΚΗΥ 6314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MAGYAR 
SUZUKI C IGNIS 15/6/2004 9 1328

5 ΚΗΥ 6327 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA TOYOTA RAV4 4/10/2005 14 1998

6 ΚΗΥ 6329 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD WERKE FIESTA 16/3/2006 10 1388

7 ΚΗΥ 6332 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ZAFIRA 25/5/2006 13 1796

8 ΚΗΥ 6335 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL VIVARO 17/7/2006 14 1998

9 ΧΧΗ 722 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ΝΗΧ 110 3/9/2008 1 108

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ

ΜΙΚΤΟ 
ΒΑΡΟΣ

1 ΚΗΥ 6471 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT  31/1/2007 14 2935

2 ΚΗΥ 6528 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) VOLVO FE 17/10/2008 43 19000

3 ΚΗΥ 6529 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) VOLVO FE 17/10/2008 43 19000

4 ΚΗΥ 6530 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) VOLVO FE 17/10/2008 43 19000

5 ΚΗΥ 6531 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) VOLVO FE 17/10/2008 43 19000

6 ΚΗΥ 6532 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) VOLVO FE 17/10/2008 43 19000

7 ΚΗΗ 5724 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) BMC PRO938 

6X4 9/3/2011 53 26000
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. ΕΙΔΟΣ Μ.Ε.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP)

1 ΜΕ 100231ΙΧ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 22/5/2008 NEW 
HOLLAND

LB90B-
4PT 097PS

2 ΜΕ 107915ΙΧ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 28/4/2009 HBM NOBAS SHM 
5NB 164PS
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ΑΔΑ: …………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ BONUS 

MALUS

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

1 ΚΗΗ 3284 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIMLER CHRYSL E 200 KOMPRESSOR 21/2/2005 13 1796 2 ……

2 ΚΗΟ 4117 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SANTANA MOTOR VITARA 21/12/2000 11 1590 2 ……

3 ΚΗΟ 4130 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT  11/7/1996 11 1600 2 ……

4 ΚΗΥ 6314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MAGYAR SUZUKI C IGNIS 15/6/2004 9 1328 2 ……

5 ΚΗΥ 6327 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA TOYOTA RAV4 4/10/2005 14 1998
2 ……

6 ΚΗΥ 6329 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD WERKE FIESTA 16/3/2006 10 1388 2 ……

7 ΚΗΥ 6332 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ZAFIRA 25/5/2006 13 1796 2 ……

8 ΚΗΥ 6335 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL VIVARO 17/7/2006 14 1998 2 ……

9 ΧΧΗ 722 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA ΝΗΧ 110 3/9/2008 1 108 2 ……

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦ.

ΦΟΡ. 
ΙΠΠΟΙ

ΜΙΚΤΟ 
ΒΑΡΟΣ

BONUS 
MALUS

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1 ΚΗΥ 6471 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT  31/1/2007 14 2935 2 ……
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2 ΚΗΥ 6528
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO FE 17/10/2008 43 19000 2
……

3 ΚΗΥ 6529
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO FE 17/10/2008 43 19000 2
……

4 ΚΗΥ 6530
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO FE 17/10/2008 43 19000 2
……

5 ΚΗΥ 6531
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO FE 17/10/2008 43 19000 2
……

6 ΚΗΥ 6532
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΥΔΑΤΟΣ)

VOLVO FE 17/10/2008 43 19000 2
……

7 ΚΗΗ 5724 ΦΟΡΤΗΓΟ
(ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) BMC PRO938 6X4 9/3/2011 53 26000 2 ……

Γ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. ΕΙΔΟΣ Μ.Ε.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

BONUS MALUS ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP)

1 ΜΕ 100231ΙΧ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 22/5/2008 NEW HOLLAND LB90B-4PT 097PS 2 ……

2 ΜΕ 107915ΙΧ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 28/4/2009 HBM NOBAS SHM 5NB 164PS 2 ……

Συνολική ετήσια ασφαλιστική κάλυψη πλέον ΦΠΑ ……€

Συνολική ετήσια ασφαλιστική κάλυψη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) ……€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
(Δ/νση –οδός -αριθμός -Τ.Κ.-FAX):
Ημερομηνία έκδοσης: Προς
ΕΥΡΩ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εθνικής  Αντιστάσεως  2  &  Τσαμαδού
18531, Πειραιάς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
των  ΕΥΡΩ  …..........................  (και  ολογράφως)   ……………………  υπέρ  του/της 
……………………………………....  Δ/νση ………………………………………….δια  τη  συμμετοχή του/της  στο 
διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  …………………………………………….   για  την  προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ………../……….Δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του εν λόγω συμμετέχοντα.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Πρόσκληση.

Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Στην  περίπτωση  που  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  εκδίδεται  από  το  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να διατυπώνει τον όρο: 

«Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 
μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας»

ή, «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του Άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.»
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
(Δ/νση –οδός -αριθμός -Τ.Κ.-FAX):
Ημερομηνία έκδοσης: Προς
ΕΥΡΩ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εθνικής  Αντιστάσεως  2  &  Τσαμαδού
18531, Πειραιάς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι  του ποσού των ΕΥΡΩ   …………………..   (και ολογράφως ) …………………………… στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του/της ……………………..Δ/νση…………………….για 
την  καλή  εκτέλεση  από  αυτόν/ήν  των  όρων  της  με  αριθμ.  ………………..  σύμβασης,  που 
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια  ……………………….. (αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης ………..) 
προς  κάλυψη  αναγκών  του  ……………και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  10%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Τράπεζας μας .
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 (4)

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του  άρθρου 8  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος  αυτών των πράξεων  σκόπευε  να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 
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Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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