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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

3. ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

5. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

7. ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

12. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

13. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

16. : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

17. ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

20. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

21. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

22. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

23. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

24. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

25. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

26. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

27. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Προσάρτηµα (Α): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
& ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Α.Μ. 

Προσάρτηµα (Β): Υπόδειγµα Β: «Υπεύθυνη ∆ήλωση» 

Προσάρτηµα (Γ): Υπόδειγµα Γ1: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» 

  Υπόδειγµα Γ2: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 

Προσάρτηµα (∆): Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
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ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόµενη ως Α.Μ.) ιδρύθηκε µε το άρθρο 

πρώτο του ν. 1955/91 (ΦΕΚ 112/18.07.91, τ. Α’). Σκοπός της Α.Μ. ο οποίος 
προσδιορίζεται µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 35 του Νόµου 3202/03 (ΦΕΚ 284/11.12.03, τ. Α’), και µε το άρθρο 145 του Ν. 
4070/12 είναι µεταξύ άλλων η µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκµετάλλευση και 
ανάπτυξη του δικτύου αστικού σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και Νοµού 
Θεσσαλονίκης και γενικά ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού 
Θεσσαλονίκης, εκτός από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ καθώς και του δικτύου 
ΤΡΑΜ σε όλη την Επικράτεια. 

 
1.2  Η Α.Μ. διενεργεί διαγωνισµό µε συνοπτική διαδικασία προκειµένου να αναθέσει τη 

σύµβαση για την ασφάλιση των εταιρικών αυτοκινήτων και δικύκλων της, 
προσκαλώντας όσους έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλλουν προσφορά, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη και στα Προσαρτήµατα αυτής. 

 
1.3 Αναθέτων Φορέας της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η Α.Μ., (Μεσογείων 191-

193, 115 25 Αθήνα). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

 
2.1 Η Α.Μ. διαθέτει σήµερα ένα στόλο εταιρικών οχηµάτων αποτελούµενο από 32 

αυτοκίνητα και 5 δίκυκλα, τον οποίο χρησιµοποιεί για να καλύψει τις ανάγκες της σε 
µετακινήσεις και για τη σύννοµη, απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση του επιθυµεί να 
ασφαλίσει. 
 
Αντικείµενο συνεπώς του παρόντος διαγωνισµού είναι η σύναψη σύµβασης µε 
ασφαλιστική εταιρεία για την ασφάλιση αυτών των αυτοκινήτων και δικύκλων της 
Α.Μ.  
 

2.2 Ο κωδικός “CPV” της Σύµβασης είναι: 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων» 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι: «Ασφάλιση εταιρικών αυτοκινήτων και δικύκλων 
της Α.Μ.». 
 
Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους του φακέλους και υποφακέλους των 
προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισµού, συνοδευόµενος από τον Κωδικό Αναφοράς: RFP- 323/17. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
4.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα προς τις προβλέψεις της συνοπτικής 

διαδικασίας (Ν. 4412/16, αρ. 327) σε µία φάση και σύµφωνα προς όσα σχετικά 
προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της Α.Μ., ενώ περίληψή της θα δηµοσιευθεί στον ελληνικό τύπο και θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  
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4.2   Ο διαγωνισµός είναι µειοδοτικός και κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής.  

   Κατά συνέπεια και σύµφωνα προς το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (βλ. 
Προσάρτηµα ∆, παρ. Γ), ο µειοδότης προκύπτει από τη χαµηλότερη τιµή του 
συνολικού µικτού ασφαλίστρου  (περιλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρου) για 36  
µήνες και για το σύνολο των ζητούµενων ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

5.1 Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης εγκατεστηµένες σε: 

 
  α)  ένα κράτος - µέλος της Ένωσης ή 

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

 γ)  σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η 
υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις  του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή 

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ’ και έχουν 
συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 
 και που µπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης. 
 

5,2 ∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν µέσω πρακτόρων ή 
µεσαζόντων για λογαριασµό ασφαλιστικών εταιρειών. 

 
5.3 Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος συµµετέχει στο διαγωνισµό µεµονωµένα. ∆εν 

θα γίνουν δεκτές προσφορές των εταιρειών που προτίθενται να αναλάβουν την 
εκτέλεση της σύµβασης από κοινού µε άλλες εταιρείες. 

 
5.4 Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, δηλαδή η υποβολή Προσφοράς, προϋποθέτει και 

αποτελεί τεκµήριο ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος έχει µελετήσει και έχει πλήρη γνώση των 
όρων και των τευχών του ∆ιαγωνισµού και ότι έχει ελέγξει και γνωρίζει καλά όλα τα 
στοιχεία και τις ειδικές συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν τις Υπηρεσίες του 
∆ιαγωνισµού και ότι έχει λάβει υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία αυτά στην διαµόρφωση 
της προσφοράς του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
6.1 Γενικοί Όροι 

 
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
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Οι Εγγυητικές Επιστολές στην ελληνική γλώσσα, θα είναι σύµφωνες µε τα αντίστοιχα 
Υποδείγµατα του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσας ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση 
κατά την οποία η έκδοσή τους δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα γιατί 
το εκδοτικό πιστωτικό ίδρυµα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτές θα εκδίδονται στην 
αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 
 
Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και πληρωτέες µε 
την πρώτη απαίτηση της Α.Μ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα είναι εισπρακτέες και 
πληρωτέες στην Ελλάδα και οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το 
ελληνικό δίκαιο. 
 
Επισηµαίνεται ότι θα γίνει έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα των 
Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, µε αποστολή σχετικής επιστολής προς τα 
εκδοτικά πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την 
εγκυρότητα των σχετικών Εγγυητικών Επιστολών. Σε περίπτωση που από τον 
έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής 
Επιστολής, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό και υποβάλλεται 
µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ίδιος έλεγχος θα γίνει και µε την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και σε περίπτωση που προκύψει η κατάθεση 
άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 

6.2 Εγγύηση Συµµετοχής  
 
Προκειµένου να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό 
επτακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (780,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής 
προεκτιµώµενης δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρων, για τρία 
χρόνια, συνυπολογίζοντας και την παράταση που τυχόν δοθεί για ένα επιπλέον έτος, 
σύµφωνα µε το δικαίωµα προαίρεσης της Α.Μ.,  
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα ισχύει για χρονικό διάστηµα διακοσίων δέκα 
(210) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής λήγει, η Α.Μ. µπορεί πριν την λήξη της να ζητήσει από τον 
∆ιαγωνιζόµενο να παρατείνει πριν τη λήξη τους, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της. 
 
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής είναι 
απαράδεκτη και ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα εκδοθεί προς όφελος της Α.Μ., µε 
αποκλειστική δαπάνη του ∆ιαγωνιζοµένου και θα είναι σύµφωνη µε το Υπόδειγµα Β1 
του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσης. Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής δεν είναι σύµφωνη µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θα καλέσει τον ∆ιαγωνιζόµενο να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα Β1, εντός προθεσµίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. Οι 
∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα συµµορφωθούν, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αν ο ∆ιαγωνιζόµενος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 13 της παρούσας, όταν ο 
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ανακηρυχθείς Ανάδοχος, αν και έχει προσκληθεί, δεν προσέλθει εγκαίρως για την 
υπογραφή της Σύµβασης εντός της προθεσµίας που θα ορίσει η Α.Μ. ή δεν 
προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν τηρήσει τις 
δεσµεύσεις του άρθρου 15. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και στους λοιπούς ∆ιαγωνιζόµενους 
εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί αποκλεισµού της συµµετοχής τους από τα επόµενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύµβασης. 
 

6.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ύψους 5% επί του Συνολικού µικτού ασφαλίστρου (συµπεριλαµβανοµένου του 
φόρου ασφαλίστρων) της προσφοράς του Αναδόχου για τρία χρόνια 
(περιλαµβανοµένης δηλ. της τυχόν παράτασης του 1 έτους). Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωτικά σύµφωνη µε το 
Υπόδειγµα Β2 του Προσαρτήµατος (Β) της παρούσης.  
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εγγυάται στο σύνολό της και χωρίς καµία 
διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Συµβατικού 
Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και 
προϋποθέσεων της Σύµβασης. Η ανωτέρω Εγγύηση καλύπτει κάθε απαίτηση της 
Α.Μ. έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, 
είτε για µη προσήκουσα πραγµάτωσή της, είτε, για απαίτηση της Α.Μ. από την 
επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του Αναδόχου, είτε για καταβολή αποζηµίωσης. 
Η Εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση της 
Α.Μ. σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της Εγγύησης. 
 
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη δήλωσή 
της στην Εκδότρια Τράπεζα την Κατάπτωση Όλου ή Μέρους του Ποσού της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά 
του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και που οφείλονται στην 
µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αποδίδεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγυητικής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  Στην περίπτωση τµηµατικών παραλαβών 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην 
αξία του µέρος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 
αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής στο ∆.Σ. της Α.Μ. το οποίο θα εγκρίνει τη σχετική 
αποδέσµευση. Εάν στο πρωτόκολλο αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγυητικής γίνεται µετά την αντιµετώπιση, 
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  
 
Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της Α.Μ., µε 
αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

RFP - 323 / 17 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TSA 359/14 Σελ. 7/49 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
7.1 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού είναι η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της. 

 
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης τα τεύχη που ακολουθούν ορίζονται ως 
συµβατικά, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ τους, είναι αυτή που αναφέρεται παρακάτω: 
 
α) Το Συµφωνητικό. 
β) Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.  
γ) Η Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων που τυχόν 

εκδοθεί. 
 

7.2 Το παρόν τεύχος διατίθεται ηλεκτρονικά στις ενδιαφερόµενες εταιρείες µέσω της 
ιστοσελίδας της Α.Μ. (www.ametro.gr), στο ΚΗΜ∆ΗΣ και σε έντυπη µορφή από την 
Α.Μ. στην παρακάτω διεύθυνση, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 15:00, 
κατόπιν συνεννόησης. 
 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Μεσογείων 191-193 
115 25 ΑΘΗΝΑ 
Υπόψη: κ. Κων/νου Καραθάνου  
Τηλ. 210.679.2446 
Fax: 210.672.141  
 

7.3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ερωτήµατα και να ζητήσουν 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού απευθυνόµενοι, εγγράφως το 
αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 02/10/2017 και ώρα 15:00 στην Α.Μ., στη ∆ιεύθυνση Λ. 
Μεσογείων 191-193 115 25 Αθήνα, µε ρητή αναφορά στον τίτλο του ∆ιαγωνισµού, 
όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. 
 
Η Α.Μ. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν και θα εκδώσει 
Τεύχος ∆ιευκρινήσεων µέχρι την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 15:00, το οποίο θα 
αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιµο για τους διαγωνιζόµενους στην ιστοσελίδα της Α.Μ. 
(www.ametro.gr). Επίσης, οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα µπορούν να το παραλάβουν από την 
AM. µε δική τους ευθύνη στη διεύθυνση της παρ. 7.2 της παρούσας. 
 
Οι διευκρινίσεις του Τεύχους ∆ιευκρινίσεων συµπληρώνουν, ενσωµατώνονται και 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος των τευχών του διαγωνισµού. Στο τεύχος αυτό 
είναι επίσης δυνατό να περιληφθούν βελτιώσεις, συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις 
όρων των τευχών του διαγωνισµού που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Για τον 
λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να λάβουν γνώση αυτού. 
 
Επισηµαίνεται, ότι οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες απόψεις κλπ οι οποίες 
ενδέχεται να διατυπωθούν από οποιοδήποτε µέλος, στέλεχος ή υπάλληλο της Α.Μ. 
δεν είναι δεσµευτικές και οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους µόνο 
τα περιεχόµενα των τευχών του ∆ιαγωνισµού και τη σχετική επ΄ αυτών επίσηµη 
αλληλογραφία. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ‒ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
8.1 Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθούν σε ότι αφορά τον 

τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
 
Η προθεσµία υποβολής των Προσφορών λήγει την: 

∆ευτέρα  16  Οκτωβρίου  2017  και  ώρα 11:00 π.µ. 
 
Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο 
οι ∆ιαγωνιζόµενοι (κατάθεση ή αποστολή µε υπηρεσία courier), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 
 
Η Επιτροπή του διαγωνισµού θα συνεδριάσει για την παραλαβή/ αποσφράγιση  των 
προσφορών στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ., στην ταχυδροµική διεύθυνση που 
αναγράφεται στο άρθρο 7.2 της παρούσας, στο χώρο για τον οποίο θα ενηµερωθούν 
οι ∆ιαγωνιζόµενοι κατά την άφιξή τους στα κεντρικά γραφεία της Α.Μ.. Η έναρξη 
υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, µισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης. 
 
‘Έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, οι 
∆ιαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους, είτε στο 
Πρωτόκολλο της Α.Μ., στην ταχυδροµική διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 7.2 
της παρούσας, είτε ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού . Οι προσφορές που 
παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο της ΑΜ, θα παραδοθούν στην  Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, αµέσως µετά την ώρα λήξης. 
 
Η παραλαβή των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, µπορεί να συνεχισθεί και µετά την 
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. Μετά τη λήξη της παραλαβής ακολουθεί η διαδικασία 
αποσφράγισης που περιγράφεται στο άρθρο 12.1.1 της παρούσας. 
 
Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ∆ιαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την 
ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής των προσφορών τους από την Α.Μ., µέχρι την 
ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται παραπάνω. 
 
Η Α.Μ. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης των προσφορών. 
Εκπρόθεσµη υποβολή φακέλου προσφοράς σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου, ακόµη και στην περίπτωση που η 
καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι εκπρόθεσµες προσφορές 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, πριν τη λήξη, εφόσον ζητηθεί από την 
Α.Μ. και εφόσον συναινεί ο ∆ιαγωνιζόµενος, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορές που αναφέρουν 
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ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης θα 
απορρίπτονται. 
 

8.3 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές µε τρόπο συµβατό προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας. 
 
Οι προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω 
ετικέτα:  
 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(η επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση 
σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της) 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ∆ΙΚΥΚΛΩΝ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» 
 

(Κωδικός αναφοράς RFP- 323/17) 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/10/2017 & ώρα: 11:00 π.µ. 

 
Προς : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193 

11525, Αθήνα 
 

Υπόψη : Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
__________________________________________________________ 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 
Ο σφραγισµένος φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστική επιστολή.  
 
Ο φάκελος προσφοράς κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα περιλαµβάνει δύο επιµέρους 
κλειστούς Υποφακέλους: 
 

� Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

� Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά»  

 
Επί των Υποφακέλων θα αναγράφονται τα προαναφερθέντα στοιχεία της ετικέτας 
του φακέλου και η ένδειξη του περιεχοµένου τους (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ή 
Οικονοµική Προσφορά). 
 
Ο Υποφάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» θα πρέπει να είναι πολύ καλά 
σφραγισµένος µε τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστό του. 
 

8.4 ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για 
τις ζητούµενες υπηρεσίες ασφάλισης. 
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8.5 ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφοράς για µέρος των 
ζητούµενων υπηρεσιών ασφάλισης. 

 
8.6 Σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις/συµπληρώσεις, κατόπιν αιτήµατος της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, θα πρέπει οι ∆ιαγωνιζόµενοι να συνοδεύουν το σχετικό 
φάκελο µε τις συµπληρώσεις µε διαβιβαστική επιστολή (εκτός του φακέλου). Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι όροι υποβολής που προαναφέρονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 
9.1 Κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

εφόσον αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο ότι 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους 
των παραγράφων από 9.1.1 έως 9.1.6.   

 
 Ειδικότερα, στις περιπτώσεις από 9.1.1 έως 9.1.6 η υποχρέωση αποκλεισµού 

οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η εν λόγω υποχρέωση 
αφορά: 

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

εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές και 
 β)     στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
9.1.1   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 (EE  L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

9.1.2  ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

9.1.3  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για 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 q48), 

9.1.4  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. 

9.1.5  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 την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
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τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005 σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α’ 166). 

9.1.6  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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

9.2 Επιπλέον, κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
9.2.1 Εάν η Α.Μ., γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

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

 
9.2.2  Εάν η Α.Μ., 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. 

 
9.2.3    Για τις περιπτώσεις 9.2.1 και 9.2.2 αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

 
9.2.4  Για τις περιπτώσεις 9.2.1 και 9.2.2  ο αποκλεισµός αυτός παύει να εφαρµόζεται όταν 

ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

 
9.3 Επίσης κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
9.3.1 Εάν η Α.Μ. µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, κατά την 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/16. 

 
9.3.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 
9.3.3  Εάν η Α.Μ. διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
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9.3.4  Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/16 
και δεν µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερα παρεµβατικά µέσα. 

 
9.3.5  Εάν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή του 

Οικονοµικού Φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/16 και δεν µπορεί να 
θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερα παρεµβατικά µέσα. 

 
9.3.6  Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης που είχε σαν αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης, αποζηµιώσεις και άλλες κυρώσεις. 

 
9.3.7  Εάν ο οικονοµικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά το άρθρο 13 της παρούσας. 

 
9.3.8  Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό 
την επιλογή ή την ανάθεση. 

 
9.3.9  Εάν η Α.Μ. µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει 
διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 
9.3.10  Εάν στον οικονοµικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισµού 

από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα σο άρθρο 74 
του Ν. 4412/16. 

 
9.4  Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την υποβολή της 

προσφοράς του υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10.4.  
 

  Ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν την υπογραφή 
της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για τα οποία υπέβαλε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.   

 
 Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Α.Μ. 
αποκλείει έναν διαγωνιζόµενο όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από 
τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» -  
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» θα υποβληθούν, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά αριθµηµένα και ταξινοµηµένα µε την 
αρίθµηση του άρθρου. 
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10.1  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 
της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
 
∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό χωρίς περαιτέρω έλεγχο του περιεχοµένου 
του Υποφακέλου. 

 
10.2 Έγγραφα Νοµιµοποίησης από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι οι 

∆ιαγωνιζόµενοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα, καθώς και το ποια 
πρόσωπα είναι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι τους δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους. 
 
Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων που απαιτείται να προσκοµιστούν για τις κάτωθι εταιρείες που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο: 
 

10.2.1 Σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.):  
 
α) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως 

κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή του, 
εάν υπάρχει. 

β) ΦΕΚ δηµοσίευσης του πρακτικού συγκρότησης σε σώµα του ισχύοντος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.  

γ) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι 
προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, µη λύσης της 
εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή 
δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση 
εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

10.2.2 Σε περίπτωση αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισµού 
 

α) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου και επικυρωµένου  από την 
αρµόδια αρχή καταστατικού. 

β) Φωτοαντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης σε σώµα του ισχύοντος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του συνεταιρισµού. 

β) Βεβαίωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ [µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των 
τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών] 
περί εγγραφής του συνεταιρισµού σε αυτό, περί καταστατικών τροποποιήσεων 
µη λύσης αυτού και θέσης του σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή 
δικαστικής απόφασης για λύση του και διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή 
συνεκκαθαριστή. 

 
10.3 Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας (ακριβές 

αντίγραφο) σε περίπτωση Α.Ε. ή του αρµοδίου καταστατικού οργάνου σε περίπτωση 
αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισµού µε την οποία: 

 
� Εγκρίνεται η συµµετοχή της/του στο διαγωνισµό. 

� Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον 
συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά, ο οποίος και 
θα είναι αντίκλητος για την παραλαβή εγγράφων στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού. 
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10.4 Υπεύθυνη δήλωση περί µη αποκλεισµού  
 
Οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνταγµένη σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα Α του Προσαρτήµατος (Α) της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο 
πρόσωπό τους λόγος αποκλεισµού εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 9. 
 
Την εν λόγω Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφουν: 
 
α) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

β) σε περίπτωση αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισµού οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 

10.5 Άδεια λειτουργίας και Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο  
 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόµιµα ως εταιρείες 
παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσκοµίσουν 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας που πρέπει να κατέχουν 
σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και την εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο. 
 

10.6 Λίστα αντασφαλιστών - Αξιολόγηση 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει κατάλογο όλων των συµβατικών 
αντασφαλιστών του υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο και οι οποίοι 
υποστηρίζουν τους κλάδους ασφάλισης της παρούσης διακήρυξης (Πυρός, Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων, Προσωπικό Ατύχηµα) καθώς και αποδεικτικό αξιολόγησης 
τους από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης εξωτερικού S & P  µε βαθµολογία (Α-), ή 
αντίστοιχου διεθνή οίκου αξιολόγησης µε απλή εκτύπωση µέσω διαδικτύου 

 
10.7 Χρηµατοληπτική Ικανότητα - Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
 
10.7.1 ∆ικαιολογητικά Χρηµατοληπτικής Ικανότητας 
 

Τα απαιτούµενα στοιχεία που πρέπει προσκοµισθούν για την απόδειξη της 
χρηµατοληπτικής Ικανότητας του ∆ιαγωνιζοµένου: 
  
• Οικονοµικές καταστάσεις των ετών 2015, 2016 ( σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.) µετά 

των προσαρτηµάτων τους. 
 
10.7.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Χρηµατοληπτικής Ικανότητας 

 
Η καθαρή θέση του υποψηφίου να είναι θετική για τα δύο τελευταία έτη (2015, 2016). 
Σηµειώνεται ότι σαν καθαρή λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του 
υποδείγµατος Ισολογισµού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ.4.1.103, Π∆1123/80), χωρίς όµως να 
λαµβάνονται υπόψη οι λογαριασµοί Α.Ι.2 «Οφειλόµενο κεφάλαιο», «Οφειλόµενη 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», ΑΙΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, Α.V.I. «Ποσά 
Προορισµένα για Αύξηση Κεφαλαίου». 
Στις περιπτώσεις που οι διαγωνιζόµενοι συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τα ∆.Λ.Π. θα πρέπει: 

• Το αποτέλεσµα Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων να είναι θετικό για τα δύο τελευταία 
έτη (2015, 2016) 
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• Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που εµφανίζονται στην κατάσταση Μεταβολών 
των Ίδιων Κεφαλαίων να είναι θετικό για τα δύο τελευταία έτη (2015, 2016), χωρίς 
να λαµβάνετε υπόψη οι λογαριασµοί :Οφειλόµενο Κεφάλαιο , Οφειλόµενη 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο , ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής και 
Επιχορήγησης, Ποσά Προορισµένα για Άυξηση Κεφαλαίου. 

 
10.8 Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις 
  

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τις 
ακόλουθες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις: 
 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχουν περιληφθεί στο Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής Ζηµιών 

• Υπεύθυνη δήλωση των νόµιµων εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων ότι είναι 
µέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
Solvency I (φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια). 

 
10.9 Γενικά Στοιχεία 
 
10.9.1 Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ. που θα κατατεθούν από τους 

∆ιαγωνιζόµενους πρέπει να είναι πρωτότυπα ή απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
δηµοσίων εγγράφων. Σχετικά µε τις επικυρώσεις αντιγράφων, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων 
αντιγράφων εγγράφων. 
 

10.9.2 Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του ∆ιαγωνισµού αναφέρεται η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν.1599/86».  
 
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. 
 

10.9.3 Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που θα 
υποβληθούν και οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το προσκοµίσουν, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας. Επίσης η Επιτροπή δικαιούται αν 
αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για τη λήψη των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των 
∆ιαγωνιζοµένων. 
 

10.9.4 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις/διευκρινήσεις και δεν θα δοθούν ή θα 
δοθούν ελλιπείς, καθώς επίσης ∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλλουν στοιχεία 
προσηκόντως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα, αποκλείονται του 
∆ιαγωνισµού. 
 
Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν ανταποκρίνεται στα 
ζητούµενα µε την παρούσα, δε λαµβάνεται υπόψη, οι δε ∆ιαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
11.1 Στον Υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται, επί ποινή 

αποκλεισµού, η οικονοµική προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου. 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλουν συµπληρωµένο, ευκρινώς και δακτυλογραφηµένο (µε 
εκτυπωτή µέσω Η/Υ), το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του Προσαρτήµατος 
(∆) της παρούσης το οποίο θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένο ανά φύλλο από τον 
ίδιο τον ∆ιαγωνιζόµενο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο 
εκπρόσωπο σε περίπτωση εταιρίας, όπως αυτός προκύπτει από τα οριζόµενα στο 
άρθρο 10.3 παραπάνω. Προσφορά που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται 
ανύπαρκτη. 
 
Επισηµαίνεται ότι ο Υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά 
σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού. 

 
11.2 Στην Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η αµοιβή του Αναδόχου, του 

προσωπικού και των συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αµοιβών και ασφαλιστικών εισφορών όλων των 
προσώπων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, των σχετικών 
δαπανών µετακίνησης και διαµονής αυτών, υποχρεώσεων ασφάλισης, των σχετικών 
αδειών, καθώς και κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του 
δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου καθώς και το όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη, 
έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
Η Α.Μ. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο φόρο ασφαλίστρων επί των εκάστοτε 
πληρωτέων ποσών. 
 

11.3 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί 
εφόσον ζητηθεί από την Α.Μ. και εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόµενος. Προσφορές 
που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Επισηµαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρη του αντικειµένου 
ή προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους του διαγωνισµού, ή σχόλια ή 
αιρέσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού θα προβαίνει σε διόρθωση µε βάση την ολόγραφη τιµή. 

 
11.4 Μειοδότης είναι ο διαγωνιζόµενος µε τη χαµηλότερη τιµή ασφαλίστρων 

περιλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρου (Συνολικό Μικτό Ασφάλιστρο) για το 
σύνολο των ζητούµενων ασφαλιστικών υπηρεσιών, το οποίο, επί ποινή 
αποκλεισµού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων 
ΕΥΡΩ (39.000,00 €). καθόσον αυτό αποτελεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις 
ζητούµενες υπηρεσίες ασφάλισης και ανώτατο όριο της οικονοµικής προσφοράς των 
∆ιαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16.2 της παρούσας. 

 
11.5 Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραποµπή ή γενικά αλλοίωση του 

κειµένου του Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων 
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ή αιρέσεων ή όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς 
του ∆ιαγωνιζοµένου που τις διατυπώνει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 
12.1 Επιτροπές ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας 
 

Ο ∆ιαγωνισµός διεξάγεται από τριµελή Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της Α.Μ. Η Επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού από την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι και το στάδιο της 
υποβολής Εισήγησης στο ∆.Σ. της Α.Μ. για την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον 
µειοδότη, ή τη µαταίωση της διαδικασίας και γενικότερα θα γνωµοδοτεί για κάθε θέµα 
που θα  προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από την εξέταση των 
ενστάσεων που θα υποβληθούν στην Α.Μ.   
 
Ειδικότερα για την εξέταση και γνωµοδότηση των ενστάσεων, ορίζεται από το ∆.Σ. 
της Α.Μ. χωριστή τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, της οποίας τα µέλη 
θα είναι διαφορετικά από εκείνα της προηγούµενης Επιτροπής και θα γνωµοδοτεί για 
όλες τις ενστάσεις που θα προκύψουν από την δηµοσίευση της προκήρυξης του 
διαγωνισµού έως την οριστική παραλαβή της σύµβασης. 
 

12.2 ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών 
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή σε µία φάση µε ανοικτή 
συνεδρίαση τη: 

∆ευτέρα  16 / 10 / 2017  και ώρα 11:15. 
 

Στη συνεδρίαση µπορεί να παραστεί ένας εκπρόσωπος από κάθε 
διαγωνιζόµενο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. 

 
Η Επιτροπή θα παραλάβει τους Φακέλους Προσφοράς που υποβλήθηκαν και θα 
ελέγξει το εµπρόθεσµο και τυπικά παραδεκτό των προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων. 
Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα και 
παραδεκτά και ελέγχεται η ύπαρξη δύο (2) σφραγισµένων υποφακέλων, δηλαδή των 
υποφακέλων που αναφέρονται στο άρθρο 8.3 της παρούσας, οι οποίοι 
µονογράφονται και σφραγίζονται χωρίς να ανοιχθούν. Εάν δεν υποβληθούν όλοι οι 
υποφάκελοι, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται της 
περαιτέρω διαδικασίας. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγµα του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» της κάθε προσφοράς και θα µονογράψει και σφραγίσει το περιεχόµενό 
του. Η Επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και θα αποφασίσει εάν 
πληρούνται οι τεθέντες όροι συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια ελέγχου του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και έχει την ευχέρεια κατά την κρίση 
της να ζητήσει διευκρινήσεις και συµπληρώσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 12.3 της παρούσας. ∆ιαγωνιζόµενοι που θα 
υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ζητήσει 
συµπληρώσεις/ διευκρινίσεις και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται 
της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. Επίσης η Α.Μ. δικαιούται αν αµφιβάλλει, να 
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απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των ∆ιαγωνιζοµένων.   

 Η Επιτροπή θα προχωρήσει στη συνέχεια στην αποσφράγιση των Υποφακέλων 
Οικονοµικών Προσφορών και θα µονογράψει και σφραγίσει το περιεχόµενό τους ανά 
φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των Υποφακέλων των Οικονοµικών Προσφορών η 
Επιτροπή, σε κατ’ ιδίαν συνεδρίασή της, θα εξετάσει τη συµµόρφωση του 
περιεχοµένου της προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου µε τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό θα 
περιλαµβάνει τον Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζόµενων, βάσει της χαµηλότερης 
οικονοµικής προσφοράς που θα προκύψει από τον Πινάκα Οικονοµικής Προσφοράς 
του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που έχουν συµπληρώσει οι διαγωνιζόµενοι, 
µε τις προσφορές κατά αύξουσα πρόοδο, από τη χαµηλότερη προσφορά προς την 
υψηλότερη. Στο πρακτικό αυτό η Επιτροπή θα καταγράψει όλη τη διαδικασία ήτοι 
ποιοι υπέβαλαν προσφορά, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου ποιοι αιτιολογηµένα αποκλείονται και ποιος είναι ο επιλεγείς µειοδότης. 

  
 Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και την ευχέρεια να ζητήσει 

διευκρινίσεις σχετικές µε τις οικονοµικές προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 12.3 της παρούσης. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν 
στα απαιτούµενα εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης. ∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν ελλιπή στοιχεία για τα 
οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις/ διευκρινίσεις και δεν θα 
δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 

  
Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης της Επιτροπής, οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
ενηµερώνονται για την ώρα και τον τόπο της επόµενης συνεδρίασης µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή fax κλπ. Ειδικά για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής» έγιναν αποδεκτοί και δεν αποκλείσθηκαν θα ενηµερωθούν εγγράφως 
µε πρόσκληση που θα τους αποσταλεί 2 τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης. 
 
Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού επικυρώνονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Α.Μ., η 
οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µερίµνη της Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης του ∆.Σ. χωρούν ενστάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 
12.5 παρακάτω. Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων θα εισηγηθεί στο ∆.Σ. της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη 
των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 
εκείνο αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του ∆.Σ. θα γνωστοποιηθεί µερίµνη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στους ∆ιαγωνιζόµενους, που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. 
 
Κατόπιν της οριστικοποίησης των αποτελεσµάτων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καλεί 
τον ∆ιαγωνιζόµενο που έχει την πιο συµφέρουσα προσφορά βάσει τιµής και 
αναδεικνύεται ως «προσωρινός ανάδοχος» να καταθέσει τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύµφωνα µε το Άρθρο 13 της παρούσας. 

 
12.3 ∆ιευκρινήσεις υποβληθέντων εγγράφων 
  
 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλλει, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνηση ή 
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συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 Η πιο πάνω διευκρίνηση ή συµπλήρωσης αφορά µόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση και δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους. Η 
συµπλήρωση ή η διευκρίνηση κατά τα ως άνω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους 
της διακήρυξης αλλά µόνο τη διευκρίνηση ή συµπλήρωση ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει ,αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδες 
παραλήψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που ο αναθέτων φορέας 
κρίνει ότι µπορούν να θεραπευθούν. Η διευκρίνηση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις 
υπόλοιπές. Κατά τα λοιπά ισχύον όσα προβλέπονται στο άρθρο 310 του Ν. 4412/16. 
 

12.4 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, καλείται ο 
επιλεγείς µειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, να υποβάλλει, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών, στο πρωτόκολλο της Α.Μ. µε ∆ιαβιβαστική Επιστολή τα δικαιολογητικά που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 13, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει 
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν.  
  
Η µη ή εκπρόθεσµη προσκόµιση των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ή η 
διαπίστωση κατά το σχετικό έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή εάν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 9 ή των απαιτήσεων του άρθρου 10 
ή η ύπαρξη ελλείψεων συνιστούν λόγους αποκλεισµού του προσωρινού Αναδόχου 
και κήρυξη αυτού ως έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόµενο σε 
σειρά στο τελικό Πίνακα Κατάταξης των ∆ιαγωνιζοµένων να υποβάλει τα 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Κατά τα 
λοιπά ισχύει το άρθρο 103 του ν.4412/16. 

 
 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. της 
Α.Μ. για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύµβασης, είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  
Η Α.Μ. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
(τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κλπ) επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 12.5 της παρούσας. 
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Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων θα 
εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Α.Μ. την αποδοχή ή απόρριψη των 
ενστάσεων. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η ΑΜ προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας. 

 
12.5 Ενστάσεις ∆ιαγωνιζοµένων 
 
12.5.1 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της απόφασης του ∆.Σ. 

της Α.Μ., µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, µε επιστολή που απευθύνουν οι 
διαγωνιζόµενοι προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, η οποία 
κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Α.Μ. Σε περίπτωση 
αποστολής, οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Μ. εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και όχι να έχουν απλώς 
ταχυδροµηθεί εντός της εν λόγω προθεσµίας. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να 
περιέχουν υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των προβαλλοµένων ισχυρισµών ώστε 
να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επί των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων και αποφασίζει το ∆.Σ της Α.Μ. Επί των αποφάσεων του 
∆.Σ. δεν χωρεί υποβολή περαιτέρω ενστάσεων.  

12.5.2 Για την άσκηση ενστάσεων κατά του τεύχους της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού , η 
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει το ∆.Σ. της Α.Μ., 
εντός προθεσµίας δέκα ηµερών µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  

 
12.5.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 1% επί της συνολικής 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
αποδεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης που καλείται ο επιλεγείς µειοδότης να καταθέσει 
στην Α.Μ. πριν την υπογραφή της σύµβασης είναι τα παρακάτω: 

13.1 ∆ικαιολογητικά της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Άρθρου 10.4 
 
13.1.1 Για τις περιπτώσεις των άρθρων από 9.1.1 έως 9.1.6 θα προσκοµίζεται απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
∆ιαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) από 
το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Αφού ο 
∆ιαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν: 
α)  στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β)   στην περίπτωση αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισµού όλα τα µέλη 

διοικήσεως αυτού σύµφωνα µε το καταστατικό του. 
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Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. 
 

13.1.2   Για το στοιχείο του άρθρου 9.2.1 και 9.2.2 για την Ελλάδα απαιτείται να προσκοµιστεί 
το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο που εκδίδουν οι αρµόδιες 
∆.Ο.Υ. και βεβαίωση µη οφειλής που εκδίδεται από το Ι.Κ.Α. ή τον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα.   

   
  Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση που το 
οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής 
ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου. 

 
13.1.3 Τα στοιχεία του άρθρου 9.3.2, για την Ελλάδα, αποδεικνύονται µε σχετικά 

πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν ευρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Οι αλλοδαποί ∆ιαγωνιζόµενοι, για τις περιπτώσεις των στοιχείων των άρθρων 9.3.2 
πρέπει να υποβάλλουν, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από ∆ικαστική ή ∆ιοικητική 
Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα 
κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του 
∆ιαγωνιζοµένου. 
 

13.1.4 Για την περίπτωση 9.3.9 θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του αρµόδιου φορέα 
(επαγγελµατικού µητρώου ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου) περί µη διάπραξης 
επαγγελµατικού παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι 
Εταιρείες, για τις οποίες δεν υφίσταται πειθαρχικός φορέας θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει 
βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα. 

 
13.1.5  Για τις περιπτώσεις των άρθρων 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.10 

για την Ελλάδα θα προσκοµίζεται ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ότι ο 
οικονοµικός φορέας δεν υπόκειται σε καµία των προαναφερόµενων περιπτώσεων 
του άρθρου 9 της παρούσας ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου. 
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13.2 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 13.1 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από 
τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών µηνών από τη σχετική 
πρόσκληση της Α.Μ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
14.1 Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των αποτελεσµάτων του και την 

κατακύρωσή του από το ∆.Σ. της Α.Μ. 
 
14.2  Η Α.Μ. µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής και µετά από γνώµη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

µαταιώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή λόγω αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης ή 

 β)  αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης 

 
14.3 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε απόφαση του ∆.Σ. 

της Α.Μ. και µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 
α) Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 
β)  Εάν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε την διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την Α.Μ. 

γ)  Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης. 
δ)  Εάν η προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 
ε)  Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν δεχτούν να τις 

παρατείνουν. 
 

14.4 Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και είτε να αναµορφωθεί 
ανάλογα το αποτέλεσµά του από το ∆.Σ. της Α.Μ., είτε να αποφασισθεί από το ίδιο 
∆.Σ. η επανάληψη του ∆ιαγωνισµού από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η 
παράλειψη. 

 
14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του Ν.4412/16. 
 
14.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε 

αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
15.1  Η Σύµβαση θα υπογραφεί στα γραφεία της Α.Μ. η σε χώρο που αυτή θα επιλέξει και 

το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα υποβληθεί µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 
των αποτελεσµάτων και ανάθεσης της Σύµβασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Α.Μ. 
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Συµβατικά Τεύχη 
 

Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συµβατικά, 
αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, 
σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: 
 
• Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

• Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

• Η Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων που τυχόν 
θα εκδοθεί. 

 
15.2 Μετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 

Σύµβασης, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών (ή και ενωρίτερα αν 
συµφωνηθεί από αµφότερα τα µέρη) από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης του. Η 
σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά 
το στάδιο του ∆ιαγωνισµού εκπρόσωπο του, ο οποίος µονογράφει και σφραγίζει 
επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.  
 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει:  

• Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της παρούσας. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να ορίσει µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων του, 
τον εκπρόσωπό του για την εκτέλεση της Σύµβασης. Ο εκπρόσωπος του 
Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαµένει στη Αθήνα. Η απόφαση διορισµού 
θα συνοδεύεται και από δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου. 

 
Ο διορισµός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση 
ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης 
(π.χ. είσπραξη πληρωµών, υποβολή λογαριασµών, λήψη εντολών, ανταλλαγή 
αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 

 
Προς αποφυγή καθυστερήσεων, σχέδια των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
υποβάλλονται προς έλεγχο στην Α.Μ. πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
υπογραφή της Σύµβασης. 
 
Αν η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του 
ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη 
εγγύηση ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της παρούσας, κηρύσσεται 
έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό προς όφελος της 
Α.Μ. Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ. της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον 
∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Η Α.Μ. 
διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού και µαταίωσης αυτού 
(σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση 
οποιουδήποτε είδους αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ  
 
16.1  Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της 

Αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι δύο (2) έτη, µε δικαίωµα παράτασης 
µονοµερώς της Α.Μ. µέχρι τη συµπλήρωση επιπλέον ενός (1) έτους, µε τους 
ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. Το παραπάνω δικαίωµα προαίρεσης µπορεί να 
ασκηθεί από την Α.Μ. δύο µήνες πριν τη λήξη της αρχικής σύµβασης. 

 
16.2 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του Συνολικού Μικτού Ασφάλιστρου 

(περιλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρου) για τη διάρκεια των δύο (2) ετών 
ανέρχεται σε είκοσι έξη χιλιάδες ΕΥΡΩ (26.000,00 €).  

 Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη του Συνολικού Μικτού Ασφάλιστρου 
(περιλαµβανοµένου του φόρου ασφαλίστρου) για τη διάρκεια των τριών (3) ετών, 
δηλαδή περιλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης του ενός (1) έτους, ανέρχεται σε 
τριάντα εννέα χιλιάδες ΕΥΡΩ (39.000,00 €). Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο 
των οικονοµικών προσφορών το οποίο οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
επί ποινή αποκλεισµού. 

 Κατά τη διάρκεια της σύµβασης περιλαµβανοµένης της τυχόν παράτασης, οι τιµές 
των ασφαλίστρων που θα καταβάλλονται από την Α.Μ., σύµφωνα µε την οικονοµική 
προσφορά της αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας, παραµένουν σταθερές. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
17.1 Ο ορισθείς από τον Ανάδοχο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.2 εκπρόσωπος θα 

ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και θα 
υπογράφει όλη την αλληλογραφία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Στον 
εξουσιοδοτηµένο αυτόν εκπρόσωπο θα απευθύνονται και θα κοινοποιούνται όλα τα 
έγγραφα της αλληλογραφίας.  
 
Για την αντικατάσταση του ως άνω εκπροσώπου του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό 
έγγραφο του Αναδόχου στην Α.Μ., στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 
καταστατικών οργάνων του Αναδόχου. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 
Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Α.Μ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 
κατοικίας του εκπροσώπου γνωστοποιείται οµοίως στην Α.Μ. Κοινοποιήσεις 
εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση 
θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. 

 
17.2 Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες της Σύµβασης υπό την επίβλεψη της Α.Μ.  

Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της 
Σύµβασης και γενικότερα των συµβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή 
σφάλµατα κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 

 
Το ∆.Σ. της Α.Μ. θα ορίσει µε απόφασή του τα γνωµοδοτικά όργανα τα οποία θα 
αναλάβουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή της σύµβασης. 
Ειδικότερα, η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από τριµελή Επιτροπή 
Παραλαβής που θα ορισθεί από το ∆.Σ. και η οποία θα διενεργεί τον έλεγχο της 
εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης και θα συντάσσει τα πρωτόκολλα προσωρινής 
(εφόσον απαιτείται) και οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 219 του Ν. 4412/16.  
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Ρητά συµφωνείται ότι η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και να απαιτεί από τον Ανάδοχο την συµµόρφωσή του µε 
τους κανόνες της σύµβασης. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της Α.Μ. 
που απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. Όλες οι εντολές θα δίνονται στον 
Ανάδοχο εγγράφως, εκτός εάν λόγοι ταχύτητας και ανάγκης επιβάλλουν την παροχή 
των εντολών προφορικά. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις 
υποδείξεις της Α.Μ., αυτή δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του. Με τη διαπίστωση αυτή, η Α.Μ. µπορεί να καταγγείλει 
τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται βάσει των τιµών της οικονοµικής του προσφοράς.  
Οι πληρωµές θα λαµβάνουν χώρα για κάθε έτος της Σύµβασης εφάπαξ. Η καταβολή 
ολόκληρου του ετήσιου οφειλόµενου µικτού ασφαλίστρου στον Ανάδοχο θα γίνεται 
άµεσα, µε την έναρξη της ασφάλισης των εταιρικών οχηµάτων της Α.Μ. (σύµφωνα 
προς τα προβλεπόµενα στο Ν. 4261/14, αρ.169, παρ. 1) ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ασφάλιση των οχηµάτων αυτών.  
Σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Α.Μ., για όλες τις αγορές αγαθών ή 
λήψεις υπηρεσιών, η εξόφληση τιµολογίων πραγµατοποιείται µέσω τραπεζικού 
λογαριασµού ή µε επιταγή. 
Για την εξόφληση των τιµολογίων απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Νόµο 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως αυτό κάθε 
φορά ισχύει, θα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%  η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής σύµβασης καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής ή/και τροποποιητικής σύµβασης, για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
Επιπλέον επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής, προ φόρων και 
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή/και τροποποιητικής 
σύµβαση,ς υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 
σύµφωνα µε το νόµο 4412/16 (αρθρ.350, παρ.3) και την ΚΥΑ 1191/2017. Η εν λόγω 
παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Α.Ε.Π.Π. 
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που 
υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου, για τα οποία επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος. 

 
Για την εξόφληση των τιµολογίων απαιτείται επίσης η προσκόµιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 
 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
• Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» 
•  Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«εξοφλήθηκε». 
 

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται 
από την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί από την Α.Μ. 
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∆ιευκρινίζεται ότι: 
 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, 
∆ηµόσιων ή άλλων φορέων. 

 
2. Το Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνει τον φόρο ασφαλίστρων που αναλογεί. 
 

18.4 Στη Συµβατική αυτή Αµοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαµβάνεται όλο το κόστος 
και οι κάθε φύσης και µορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή µισθοί, άδειες, εργοδοτικές εισφορές, 
αποζηµιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, 
έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες του Αναδόχου το 
όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη. Περιλαµβάνονται 
συνεπώς όλα τα έξοδα και οι δαπάνες του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενα 
µε την παροχή των  υπηρεσιών του, εκτός του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη 
απαίτηση έχει από την Α.Μ. πέρα από το ποσό του συµβατικού τιµήµατος για την 
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, δηλαδή η υποβολή προσφοράς, προϋποθέτει και 

αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει µελετήσει κι έχει πλήρη γνώση των 
όρων και των τευχών του διαγωνισµού και ότι έχει ελέγξει και γνωρίζει καλά όλα τα 
στοιχεία και τις ειδικές συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες και τις 
εργασίες του διαγωνισµού και ότι έχει λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία αυτά στη 
διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί για τµήµα ή για το σύνολο της 
αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της Α.Μ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
20.1 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο 

Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό διαχείριση: 
 
20.2 Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να διακόψει την 

εκτέλεσή της και να προβεί στη λύση της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος δικαιούται να αποζηµιωθεί µόνο για τις υπηρεσίες που θα έχουν 
παρασχεθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για υπηρεσίες που 
δεν έχουν παρασχεθεί ή δεν είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση όπως και για θετικές ή 
αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. 

 
20.3 Η Α.Μ. διατηρεί επίσης το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να 

καταγγείλει τη Σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της Σύµβασης. 
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι 
παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις εάν : 

- παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 
- εκτελεί ελλιπώς ή αρνείται να εκτελέσει υπηρεσίες της Σύµβασης για τις οποίες 

λαµβάνει σχετικές εντολές από την Α.Μ.  
- δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης. 
- δεν προσκοµίζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την είσπραξη του 

τιµολογίου (φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Φ.Π.Α., και βεβαίωση 
πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών) επί τρεις (3) συνεχείς µήνες. 

 
Σε περίπτωση που θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύµβασης συνεπεία µη 
τήρησης από τον Ανάδοχο των συµβατικών του υποχρεώσεων, η Α.Μ. θα 
ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή 
της να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης, θέτοντας εύλογη κατά τις 
περιστάσεις προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την 
παράβαση εντός της προθεσµίας αυτής, ή δεν προσκοµίσει ικανοποιητικά στοιχεία 
λήψης άµεσων µέτρων για την θεραπεία της παράβασης αυτής, η Α.Μ. µπορεί να 
προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης. Ειδικά για τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο παρακάτω άρθρο 21 της παρούσας, η Α.Μ. καταγγέλλει τη 
σύµβαση και προχωρεί στην κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του σχετικού άρθρου. 
 
Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο µόνο η 
αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για υπηρεσίες που δεν έχουν 
παρασχεθεί ή που δεν είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση όπως και για θετικές ή 
αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στον Ανάδοχο αµοιβή 
παρακρατούνται τυχόν οικονοµικές απαιτήσεις της Α.Μ., όπως αυτές προβλέπονται 
από τη Σύµβαση. Καταπίπτει επίσης σε όφελος της Α.Μ. και η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, µερικώς ή ολικώς κατά περίπτωση. 

 
 
Άρθρο 22: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 
23.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. της 

Α.Μ. στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της σύµβασης δεν 
προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση.  

2. Όταν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.  

 
23.2 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

1. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Α.Μ. 
2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
23.3 Η Α.Μ., πριν προχωρήσει στην έκπτωση του Αναδόχου θα τον ενηµερώσει 

εγγράφως για τους λόγους και την πρόθεση της να τον κηρύξει έκπτωτο, θέτοντας 
εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν παρόλα αυτά ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, 
η Α.Μ. δικαιούται να προχωρήσει άµεσα στην καταγγελία της σύµβασης και στην 
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έκπτωση του Αναδόχου και στην κατάπτωση   ολική   ή   µερική   της   εγγύησης   
συµµετοχής   ή   καλής   εκτέλεσης   της   σύµβασης,   κατά περίπτωση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο η Α.Μ. µπορεί να αναστείλει, 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την παροχή του συνόλου ή µέρους των υπηρεσιών της 
Σύµβασης ιδιαίτερα όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης, εξαιρετικές 
περιστάσεις κ.λπ. Με την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, ο Ανάδοχος θα προβεί 
στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν η ειδοποίηση απαιτεί διαφορετικά: 
 
1. Θα διακόψει αµέσως χωρίς καθυστέρηση την παροχή των υπηρεσιών του στο 

βαθµό και κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση. 

2. Θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται µε την αναστολή αυτή. 

 
Στην περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δεν θα 
αποζηµιωθεί για τις υπηρεσίες για τις οποίες η Α.Μ. έχει ζητήσει την αναστολή.  
 
Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη παροχής των υπηρεσιών 
τους ο Ανάδοχος θα ανταποκριθεί άµεσα και στην έκταση που απαιτείται από την 
ειδοποίηση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος, οφείλει να 
γνωστοποιήσει στην Α.Μ. το περιστατικό της ανωτέρας βίας. Εντός είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβη το περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος 
οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Α.Μ. τον ακριβή χρόνο που διήρκεσε το 
περιστατικό της ανωτέρας βίας και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση όµως, οφείλει ο Ανάδοχος να ενεργήσει µε την 
οφειλόµενη επιµέλεια και να µειώσει τις οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις, καθώς 
και να τηρεί την Α.Μ. ενήµερη, σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την 
αντιµετώπιση του γεγονότος της ανωτέρας βίας. 
Η µη επίδοση των ανωτέρω εγγράφων γνωστοποιήσεων, στερεί το δικαίωµα στον 
Ανάδοχο να επικαλεσθεί τους παραπάνω λόγους για να αιτιολογήσει την µη τήρηση 
των υποχρεώσεών του. 
 
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται σε καµία περίπτωση πρόσθετη ή επιπλέον 
αποζηµίωση για το λόγο ότι συνέτρεξε περιστατικό ανωτέρας βίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Α.Μ. πλήρη εκ των προτέρων πληροφόρηση ως προς 
την οργάνωση του τρόπου εκτέλεσης της Σύµβασης. Εάν, σε οποιοδήποτε χρόνο, η 
παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου δεν είναι επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της Σύµβασης, η Α.Μ. θα ειδοποιεί προς τούτο τον Ανάδοχο, ο 
οποίος θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την βελτίωση της προόδου εκτέλεσης 
της Σύµβασης. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις εντολές της Α.Μ., η Α.Μ. 
δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 
Με τη διαπίστωση αυτή, η Α.Μ. µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της παρούσας σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 26: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εµπιστευτικά οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση της Σύµβασης και 
αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, 
οικονοµικά θέµατα ή υποθέσεις της Α.Μ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει 
ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα συνεργάζεται για την υλοποίηση της 
Σύµβασης θα δεσµεύεται από τους όρους τήρησης του απορρήτου των 
πληροφοριών. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο θα εξακολουθούν να ισχύουν 
και µετά τη λήξη ισχύος ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση µη τήρησης των 
απαιτήσεων του εν λόγω άρθρου, η Α.Μ. έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση 
και θα αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που έχει υποστεί. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
 Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύµβασης είναι η ελληνική. 

Όλα τα δικαιολογητικά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν και 
όλη η λοιπή αλληλογραφία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν 
λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, θα 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική, επικυρωµένη από το αρµόδιο 
µεταφραστικό τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στον κώδικα περί δικηγόρων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
28.1 Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τα οριζόµενα στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, το 

Ν.4412/16 και τις γενικές αρχές που κατά το ισχύον ∆ίκαιο διέπουν την διενέργεια 
διαγωνισµών όπως ο παρών. 

 
28.2 Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της, το 

Ν.4412/16 και την Ελληνική Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Για την 
επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει κατά το ∆ιαγωνισµό και τη 
Σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 

 
28.3 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η 

ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Προσάρτηµα (Α):  Περιγραφή προγράµµατος ασφάλισης των εταιρικών αυτοκινήτων & δικύκλων της ΑΜ 

Προσάρτηµα (Β):  Υπόδειγµα Β: «Υπεύθυνη ∆ήλωση» 

Προσάρτηµα (Γ):  Υπόδειγµα Γ1: «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» 

           Υπόδειγµα Γ2: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 

Προσάρτηµα (∆): Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Α.Μ. 
 
Α) ΓΕΝΙΚΑ 
 
Α.1 Η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί από την Α.Μ., στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισµού, για την κάλυψη του προγράµµατος ασφάλισης των εταιρικών αυτοκινήτων και 
δικύκλων της (περιλαµβανοµένης της οδικής βοήθειας), θα προσφέρει συγκεκριµένου 
περιεχοµένου ασφαλιστικό πρόγραµµα, του οποίου το βασικό πλαίσιο έχει ήδη 
προδιαγράψει η Α.Μ. 
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές εταιρείες να εκτιµήσουν από τώρα τις 
απαιτήσεις της Α.Μ. στο πλαίσιο του διαγωνισµού αυτού στον οποίο καλούνται να 
συµµετέχουν και τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος ασφάλισης, επί του 
οποίου θα υποβάλουν προσφορά, τίθενται υπόψη τους το βασικό πλαίσιο του 
προγράµµατος και των ασφαλιστικών καλύψεων που αυτό θα προσφέρει (βλ. παρακάτω 
παραγρ. Β & Γ). 
 

Α.2 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού, δεν ζητείται από την Α.Μ. η υποβολή προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες 
ασφαλιστικές εταιρείες µε βάση τα διάφορα ασφαλιστικά πακέτα που αυτές διαχειρίζονται. 
Αυτό που ζητείται από την Α.Μ. είναι η υποβολή, από τις εταιρείες που θα µετάσχουν, 
οικονοµικών προσφορών για την υλοποίηση συγκεκριµένου ασφαλιστικού πακέτου, τους 
όρους του οποίου έχει προδιαγράψει η ίδια η Α.Μ. Με δεδοµένο τον υποχρεωτικό για τους 
διαγωνιζόµενους χαρακτήρα των όρων του ασφαλιστικού προγράµµατος και ότι κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, δεν νοείται υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
Α.3 ∆εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος των ζητουµένων υπηρεσιών. 
 
Α.4 Η αρχική διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Α.Μ. και της αναδόχου 

ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι διετής, µε δικαίωµα παράτασης µονοµερώς από την Α.Μ. 
έως ένα ακόµη έτος. 

 

Β) ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Πίνακας) 
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 2 έτη, µε δικαίωµα παράτασης έως ένα έτος. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Αυτοκίνητα και δίκυκλα ιδιοκτησίας του ασφαλιζόµενου 
συµπεριλαµβανοµένης και της οδικής βοήθειας. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: Ελλάδα 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  
 

1. Αστική Ευθύνη 
Είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόµο για την 
αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιών που προέρχονται εξ ’αυτών 
(σωµατικές & υλικές ) από τρίτα πρόσωπα. 

• Σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο & Υλικές ζηµιές: 1.220.000 € 
• Καλύπτεται ο ασφαλισµένος ή ο εκάστοτε οδηγός του 

οχήµατος για την Αστική του Ευθύνη από τη χρήση και 
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κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. 

Ενδεικτικά: 

• σε περίπτωση που µε δική του υπαιτιότητα προκαλέσει 
σε τρίτους είτε υλική ζηµία είτε σωµατική βλάβη από τη 
χρήση και κυκλοφορία του οχήµατος του 

• έναντι επιβατών του οχήµατος  

• έναντι προσώπων που ανήκουν  στην οικογένεια τους  

• έναντι τρίτων που υπέστησαν είτε σωµατική είτε υλική 
ζηµία από πυρκαγιά του οχήµατος, είτε το όχηµα 
κυκλοφορεί, είτε είναι σταθµευµένο 

• έναντι τρίτων που υπέστησαν σωµατική βλάβη ή υλική 
ζηµία από µεταφερόµενο φορτίο 

• σε περίπτωση που το όχηµα κλαπεί και προκληθεί 
ατύχηµα ή ζηµία σε τρίτους 

 
2. Υλικές Ζηµίες από Ανασφάλιστο όχηµα   

Η εταιρία καλύπτει µόνο Υλικές Ζηµιές που προκλήθηκαν στο 
ασφαλισµένο όχηµα σε σύγκρουση µε ανασφάλιστο  
Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: 50.000 € 
 
3. Προστασία BONUS / MALUS  

Σε περίπτωση τριών ζηµιών µε ευθύνη του ασφαλισµένου που  
τυχόν συµβεί κατά τη δωδεκάµηνη ασφάλιση του οχήµατος δεν 
συνεπάγεται ότι θα γίνεται αύξηση των ασφαλίστρων αλλά θα 
παραµένουν στην ίδια κατηγορία  

4. Πυρκαγιά   

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Πυρκαγιά θεωρείται η εστία που προκαλεί φωτιά από κάθε αιτία 
και επεκτείνεται απρόβλεπτα µακριά από την εστία. Εξαιρείται ο 
εµπρησµός από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη καθώς  και από 
Τροµοκρατικές Ενέργειες , Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλες 
ενέργειες.  

• Οι Υλικές ζηµιές που θα προκληθούν λόγω της 
πυρκαγιάς θα αποζηµιωθούν από το ασφαλισµένο 
κεφάλαιο και µέχρι το ποσό που αντιστοιχεί. 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 

5. Κακόβουλες Ενέργειες  

Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Οι ενέργειες που γίνονται από τρίτο πρόσωπο µε σκοπό την 
καταστροφή ή την δολιοφθορά σε ασφαλισµένα αντικείµενα 
συµπεριλαµβανοµένης της πυρκαγιάς / έκρηξης. Εξαιρούνται 
ζηµιές από αιχµηρό αντικείµενο. 

• Το ποσό αποζηµίωσης θα είναι βάση της τρέχουσας 
εµπορικής αξίας ή την πραγµατική αξία των εξαρτηµάτων 
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που υπέστησαν ζηµιά κατά την ηµεροµηνία του 
συµβάντος  

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
 

6. Τροµοκρατικές Ενέργειες  - Πολιτικές ταραχές - Στάσεις -  
    Απεργίες - Οχλαγωγίες 

Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Είναι η διατάραξη ή διασάλευση της δηµόσιας τάξης λόγω 
τροµοκρατικών ενεργειών    πολιτικές αναταραχές, οχλαγωγίες, 
διαδηλώσεις, απεργίες – ανταπεργίες στάσεις οργανωµένων ή 
µεµονωµένων οµάδων και ενέργειες των αρχών για την 
καταστολή ή µείωση ή αποφυγή ζηµιών από τις παραπάνω 
καταστάσεις  

• Συµπεριλαµβάνεται η πυρκαγιά / έκρηξη 

• Το ποσό της αποζηµίωσης θα είναι η τρέχουσα εµπορική 
αξία ή η πραγµατική αξία των εξαρτηµάτων που έχουν 
υποστεί τη ζηµία κατά την ηµεροµηνία του συµβάντος. 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
 

7. Ολική Κλοπή  

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Θα καλύψει την ολική κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος µετά 
από ληστεία ή διάρρηξή του.     

• Η διαδικασία της αποζηµίωσης δε θα ξεπεράσει το 
χρονικό διάστηµα των 45 ηµερολογιακών ηµερών από τη 
σχετική µήνυση. 

• Η αποζηµίωση θα γίνει βάση της τρέχουσας εµπορικής 
αξίας και θα ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου 
ασφάλισης. 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
 

8. Μερική Κλοπή 

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Καλύπτονται ζηµιές που προκλήθηκαν από/κατά την απόπειρα ή 
από/κατά την διάρκεια κλοπής του οχήµατος  

• Θα καλύπτει τα εξαρτήµατα του εσωτερικού του οχήµατος  

• Θα καλύπτονται ζηµίες σε κλειδαριές ή σε πόρτες του 
οχήµατος  

• Το ποσό της αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό του κεφαλαίου που έχει ορισθεί κατά την έναρξη της 
ασφάλειας και ισχύει για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
 

9. Θραύση Κρυστάλλων  

Ελάχιστο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: € 3.000 ανά συµβάν και ανά 
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έτος. 

• Καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων περιµετρικά του 
οχήµατος σε γυάλινες οροφές και ηλιοροφές, στον 
εργοστασιακό εξοπλισµό των κρυστάλλων του οχήµατος 
και σε εργατικές δαπάνες τοποθέτησης  

• Το ποσό της αποζηµίωσης δεν θα υπερβαίνει αυτό του 
κεφαλαίου που έχει ορισθεί κατά την έναρξη της 
ασφάλισης και για όλη την περίοδο αυτή. 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
  
10. Τροχαίο Προσωπικό ατύχηµα Οδηγού  

Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: 15.000€ 

• Η εταιρία καλύπτει τον οδηγό του οχήµατος σε περίπτωση 
ατυχήµατός του, που τυχόν προκύψει από τη χρήση και 
κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. 

 

11. Νοµική Προστασία  

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: € 5.000 
Η δαπάνη του ασφαλισµένου κατά την αστική δικαστική 
διεκδίκηση των απαιτήσεων του από τρίτα πρόσωπα λόγω 
ζηµιών. 

• Η εταιρία θα καλύψει τις δαπάνες για την νοµική 
προστασία εφόσον ο ασφαλισµένος προσκοµίσει νόµιµα 
παραστατικά ( τιµολόγια – αµοιβή δικηγόρου –αντίγραφο 
αγωγής κλπ.) 

  
12. Φυσικά Φαινόµενα  

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: τρέχουσα εµπορική αξία  
Περιλαµβάνει τις υλικές ζηµιές που προξενήθησαν ενδεικτικά από 
πληµµύρα, ανεµοστρόβιλο , κυκλώνα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, 
έκρηξη ηφαιστείου, σεισµό, παλιρροιακό κύµα, καθίζηση 

• ∆εν εφαρµόζεται απαλλαγή 
 

13. Οδική Βοήθεια  

Υπηρεσίες που προσφέρονται στον ασφαλισµένο σε περιπτώσεις 
είτε ατυχήµατος, είτε βλάβης του οχήµατος του (µεταφορά, τυχόν 
διόρθωση βλάβης κλπ.) 
Η οδική βοήθεια παρέχεται σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του 
ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., ΜΟΤΟ. Τα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. πρέπει 
να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Να µην υπερβαίνει µικτό βάρος 3.500 kg 

• Ύψος 3 µέτρα  

• Μεταξόνιο µέχρι 3.200 µέτρα 

• Και να µην έχουν διπλούς τροχούς. 
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14. Φροντίδα ατυχήµατος  

Υπηρεσίες φροντίδας όπως αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο. 
Η εταιρία φροντίζει για την άµεση αποστολή συνεργάτη της στον 
τόπο που θέλει ο ασφαλισµένος για : 

• Βοήθεια συµπλήρωσης του έντυπου Φιλικού 
∆ιακανονισµού  

• Φωτογράφιση του ασφαλισµένου οχήµατος και τα τυχόν 
άλλα που εµπλέκονται στο ίδιο ατύχηµα  

• Αποστολή άµεσα των εγγράφων στην εταιρία  

Παρέχεται σε όλη την Ελλάδα σε 24ωρη βάση και για όλο τον 
χρόνο. 
 
15. Αντικατάσταση Οχήµατος  
Αντικατάσταση οχήµατος δίνεται σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω  
πυρκαγιάς, ολικής κλοπής και τροχαίου ατυχήµατος.  

• Η αντικατάσταση οχήµατος πραγµατοποιείται σε 
περίπτωση ολικής κλοπής.(την επόµενη  από την 
ηµεροµηνία δήλωσης στην Αστυνοµική Αρχή και στην 
Εταιρία µε ανώτερο χρονικό διάστηµα 45 ηµέρες)  

• Για  την αντικατάσταση λόγω τροχαίου ατυχήµατος και 
Πυρκαγιάς ενεργοποιείται από την ηµέρα επιθεώρησης 
από τον πραγµατογνώµονα της εταιρίας. (προκειµένου 
να εκτιµηθεί ο χρόνος αντικατάστασης των ζηµιών µε 
ανώτερο χρονικό διάστηµα 30 ηµέρες) 

 
Β. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΥΚΛΑ 
 

1. Αστική Ευθύνη 

Είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόµο για την 
αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιών που προέρχονται εξ ’αυτών ( 
σωµατικές & υλικές ) από τρίτα πρόσωπα. 

Σωµατικές Βλάβες κατ’άτοµο & Υλικές ζηµιές : 1.220.000€ 

Καλύπτεται ο ασφαλισµένος ή ο εκάστοτε οδηγός του οχήµατος 
για την Αστική του Ευθύνη από τη χρήση και κυκλοφορία του 
ασφαλισµένου οχήµατος. 
Ενδεικτικά: 

•  σε περίπτωση που µε δική του υπαιτιότητα προκαλέσει 
σε τρίτους είτε υλική ζηµία είτε σωµατική βλάβη από τη 
χρήση και κυκλοφορία του οχήµατος του 

• έναντι επιβατών του οχήµατος  

• έναντι προσώπων που ανήκουν  στην οικογένεια τους  

• έναντι τρίτων που υπέστησαν είτε σωµατική είτε υλική 
ζηµία από πυρκαγιά του οχήµατος, είτε το όχηµα 
κυκλοφορεί, είτε είναι σταθµευµένο 

• έναντι τρίτων που υπέστησαν σωµατική βλάβη ή υλική 
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ζηµία από µεταφερόµενο φορτίο 

• σε περίπτωση που το όχηµα κλαπεί και προκληθεί 
ατύχηµα ή ζηµία σε τρίτους 

 
2 . Υλικές Ζηµίες από Ανασφάλιστο όχηµα   

 Η εταιρία καλύπτει µόνο Υλικές Ζηµιές που προκλήθηκαν στο 
ασφαλισµένο όχηµα σε σύγκρουση µε ανασφάλιστο  
Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: 50.000€ 
 
3 . Προστασία BONUS / MALUS  

Σε περίπτωση τριών ζηµιών µε ευθύνη του ασφαλισµένου που  
τυχόν συµβεί κατά τη δωδεκάµηνη ασφάλιση του οχήµατος δεν 
συνεπάγεται ότι θα γίνεται αύξηση των ασφαλίστρων αλλά θα 
παραµένουν στην ίδια κατηγορία. 
  
4. Φροντίδα ατυχήµατος  

Υπηρεσίες φροντίδας όπως αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο. 
Η εταιρία φροντίζει για την άµεση αποστολή συνεργάτη της στον 
τόπο που θέλει ο ασφαλισµένος για: 

• Βοήθεια συµπλήρωσης του έντυπου Φιλικού 
∆ιακανονισµού  

• Φωτογράφιση του ασφαλισµένου οχήµατος και τα τυχόν 
άλλα που εµπλέκονται στο ίδιο ατύχηµα  

• Αποστολή άµεσα των εγγράφων στην εταιρία  

Παρέχεται σε όλη την Ελλάδα σε 24ωρη βάση και για όλο τον 
χρόνο. 
 
5. Τροχαίο Προσωπικό ατύχηµα Οδηγού  

Ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: 15.000€ 

• Η εταιρία καλύπτει τον οδηγό του οχήµατος σε περίπτωση 
ατυχήµατός του, που τυχόν προκύψει από τη χρήση και 
κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. 

 

6 . Νοµική Προστασία  

Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: € 5.000 
Η δαπάνη του ασφαλισµένου κατά την αστική δικαστική 
διεκδίκηση των απαιτήσεων του από τρίτα πρόσωπα λόγω 
ζηµιών . 
Η εταιρία θα καλύψει τις δαπάνες για την νοµική προστασία 
εφόσον ο ασφαλισµένος προσκοµίσει νόµιµα παραστατικά 
(τιµολόγια - αµοιβή δικηγόρου - αντίγραφο αγωγής κλπ.) 

 
7. Οδική Βοήθεια  

Υπηρεσίες που προσφέρονται στον ασφαλισµένο σε περιπτώσεις 
είτε ατυχήµατος, είτε βλάβης του οχήµατος του (µεταφορά, τυχόν 
διόρθωση βλάβης κλπ.) 
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Η οδική βοήθεια παρέχεται σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του 
ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., ΜΟΤΟ 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 1. Η ασφαλιστική εταιρεία να συµµετέχει στο Σύστηµα Άµεσης 
Πληρωµής (Φιλικός ∆ιακανονισµός).  

2. Οι ζηµιές να αποζηµιώνονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την ηµεροµηνία συλλογής όλων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών. (Αφορά ζηµιές εκτός φιλικού διακανονισµού)  

3. Ως τρίτοι να θεωρούνται εκτός των εργαζοµένων της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι νόµιµοι εκπρόσωποί της και εκείνοι που 
υπογράφουν την σύµβαση µε την ασφαλιστική εταιρεία.    

4. Σε πιθανή εµπλοκή δύο οχηµάτων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
το όχηµα που δεν είναι υπαίτιο να θεωρείται τρίτο. 

5. Ισχύουν όλοι οι όροι της ασφαλιστικής κάλυψης εντός των 
εγκαταστάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

6. Η ασφάλιση θα είναι σύµφωνη µε τις αναλυτικές καταστάσεις 
όλου του στόλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όπου για κάθε 
όχηµα θα διευκρινίζονται και οι ασφαλιστικές καλύψεις. Ρητά 
συµφωνείται ότι σε περίπτωση απόσυρσης οχηµάτων από 
την κυκλοφορία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αναλαµβάνουν την 
υποχρέωση, αφενός να επιστρέψουν τα αναλογικά 
ασφάλιστρα όταν δικαιούται η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη 
την ηµεροµηνία απόσυρσης και αφετέρου την υποχρέωση να 
ασφαλίζουν νέα οχήµατα που θα αντικαταστήσουν αυτά, µε 
βάση το προσφερόµενο ασφάλιστρο της οικονοµικής 
προσφοράς της διακήρυξης, αναλογικά µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης των λοιπών οχηµάτων της διακήρυξης και βάση 
BONUS MALUS 2. 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ: Συνολική αξία αυτοκινήτων: 155.000,00 €  
Συνολική αξία δικύκλων: 7.600,00 € 
(βλ. Αναλυτικά παραγρ. Γ) 

( Έλεγχος αξιών µε τρέχουσα εµπορική αξία ) 
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Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ∆ΙΚΥΚΛΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Μ. την 01-09-2017 (Πίνακας) 
 
 

α/α ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΑ (€) Β/Μ 

1 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7053 10 07 07 5000 1 

2 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7054 " 5000 1 

3 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-9500 " 5000 1 

4 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7050 " 7000 1 

5 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7055 " 7000 1 

6 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5178 30 05 08 8500 1 

7 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5179 " 8500 1 

8 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5180 " 8500 1 

9 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5181 " 8500 1 

10 TOYOTA  COROLLA   1.4 ΖΗΒ-2279 21 11 01 2000 1 

11 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB-2283 " 2000 1 

12 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB-2284 " 2000 1 

13 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7469 14 01 02 3000 1 

14 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7284 " 3000 1 

15 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7467 " 3000 1 

16 TOYOTA  YARIS   1.3 ZHB 7471 " 3000 1 

17 TOYOTA  YARIS   1.3 ZHB 7282 " 3000 1 

18 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7112 05 04 02 3000 1 

19 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7113 " 3000 1 

20 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7114 " 3000 1 

21 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7115 " 3000 1 

22 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-7224 16 11 06 5000 1 

23 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4110 " 5000 1 

24 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4112 " 5000 1 

25 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4129 " 5000 1 

26 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1022 13 01 06 5000 1 

27 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1023 " 5000 1 

28 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1024 " 5000 1 

29 VW GOLF  1.4 ΙΕΗ-8300 27 11 06 7000 1 

30 VW GOLF  1.4 ΙΗΙ 6313 17 03 08 9000 1 

31 HYUNDAI  TRAJET  2.0 IHB-9464 11 06 07 6000 1 

32 NISSAN PICK UP NZK 5004 05 06 09  2000 1 

33 HONDA  INNOVA  125cc ΧΕΑ  890 21 03 06 1400  1 

34 PIAGGIO BEVERLY 200cc IOB  383 30 09 03  1500 1 
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35 PIAGGIO GILERA  250cc ΒΗΟ  773 13 12 07 2000  1 

36 YAMAHA YBR 125  ΟΑΙ  657 20 06 08  1200 1 

37 YAMAHA CRYPTON  135 ΟΑI  658 20 06 08  1500 1 
 
 
(Έλεγχος αξιών µε τρέχουσα εµπορική αξία)  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86, Άρθρου 10.4 της Προκήρυξης  
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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): 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (RFP-323/17) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 
 

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Ε-mail):  

 
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 ως ∆ιαγωνιζόµενος(5) ή νόµιµος εκπρόσωπος(6) 
της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία …………………………………………..(7) 
ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου,   
 
Α.   ∆εν υπάρχει σε βάρος µου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν την εταιρεία ή σε 

βάρος του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου(7) για: 

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 (EE  L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονοµικού φορέα, 
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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 τον.2803/2000 (Α q48), 

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 την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005 σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α’ 166) 

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

 
Β. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)(7) αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/της : 

α) όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό 
πλαίσιο ή (όσον αφορά τους αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής µου (ή εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ) (7).  

       β) όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή (όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς) σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης µου (ή 
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ) (7).  

 
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/της,  

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 
του άρθρου 18 του Ν.4412/16. 

 
∆. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) υπό πτώχευση, ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης(8) ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες ή 
δεν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 
Ε. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) συνάψει συµφωνίες µε άλλους 

οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
ΣΤ. ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/16. 
 
Ζ. ∆εν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή της 

εταιρείας µου  κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν4412/16.  
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Η. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) κατά την εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε σαν 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις και άλλες 
κυρώσεις. 

 
Θ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7)  κριθεί ένοχος/η σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και ότι είµαι (ή 
είναι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7) σε θέση να προσκοµίσω/ει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

 
Ι. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) (7)  επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου/της αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

 
Κ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ ή δεν έχουν τα πρόσωπα που 

διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ) (7) διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Λ. ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος µου (ή σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ) η ποινή του 
αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα σο άρθρο 
74 του Ν. 4412/16. 

 
Ηµεροµηνία:      .../../... 

 
Ο - Η ∆ηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
Υποσηµειώσεις 

(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. 

(5) Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 
(6) Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό 

εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας.  
(7) ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται ή δεν αρµόζουν στην περίπτωση. 
(8) Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ) 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β1’ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  …………………………….............................. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….............................................................................. 
 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ........................................... 
 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .................................................................. 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ………………...... , ποσού .....………………….……...................... ευρώ3. 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  
 
µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .....................................,  
ΑΦΜ: ........................... (διεύθυνση) .........................…………………………………..................., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................................................., 
ΑΦΜ: ........................... (διεύθυνση) .......................…………………………………....................., ή 
 
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό) RFP - 323/17 ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”.  

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..................................  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα 
                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό 

ποσό Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
5 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16. 
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µε το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της6.  
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε 
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 
 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Άρθρο 302, παρ.4  του ν.4412/2016. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β2’ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  …………………………….............................. 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….............................................................................. 
 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7) ........................................... 
 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) .................................................................. 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ………………...... , ποσού .....………………….……...................... ευρώ9. 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
των ευρώ ……………………………………………………………………….......................................4 
 
υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ......................................,  

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) .......................………………………………….................., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) .........................................................., 

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) .......................………………………………….................., ή 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ. ........................... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα 
µε την “(αριθµό)” RFP - 323/17 ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
 

                                                
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
8 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
9 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό 

ποσό Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
7 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16.  
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Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (∆) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο υπογράφων ....................................................................................................................... 

ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία (στην περίπτωση που ο 
∆ιαγωνιζόµενος είναι εταιρία) 1 

............................................................................................................................................... 
 
δηλώνω και προσφέρω τα παρακάτω: 
 
Α) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Προκειµένου να διαµορφώσω (ή η εταιρεία που εκπροσωπώ να διαµορφώσει) την 
Οικονοµική Προσφορά µου (της) στον ∆ιαγωνισµό που διενεργείται από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την «Ασφάλιση εταιρικών αυτοκινήτων και δικύκλων της Α.Μ.» 
(∆ιαγωνισµός RFP - 323/17) έχω (έχει) µελετήσει και έχω (έχει) πλήρη γνώση των όρων 
και των τευχών του διαγωνισµού τα οποία και αποδέχοµαι (αποδέχεται) ανεπιφύλακτα και 
έχω (έχει) λάβει υπ΄ όψιν µου (της) όλα τα στοιχεία αυτά στην διαµόρφωση της 
προσφοράς µου (της) 1.  
 
Στις παρακάτω τιµές της Οικονοµικής µας Προσφοράς περιλαµβάνονται και έχουν 
συνυπολογισθεί οι οποιεσδήποτε δαπάνες για γενικά ή ειδικά έξοδά του, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως µισθολογικών ή άλλων δαπανών σχετικά 
µε το απασχολούµενο προσωπικό και των συναφών δαπανών για ασφαλιστικές εισφορές 
και εν γένει εργοδοτικές υποχρεώσεις, οι δαπάνες µεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών 
στους προσδιοριζόµενους στη σύµβαση χώρους παράδοσης, δαπάνες ασφάλισης, οι 
κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου και γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που είναι απαραίτητη  
για την εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Ασφαλίστρων επί των 
εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

 
 
 

Αθήνα, ..................................... 
 

 

Ο ∆ΗΛΩΝ 

 

 

 

 

 

(Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
 1
 

Σφραγίδα και Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου 

 
 
1 ∆ιαγράφονται οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση  
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Β)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ Α.Μ. 

 
Τα ποσά που θα δοθούν στον παρακάτω πίνακα θα αφορούν στη συνολική διάρκεια της 
σύµβασης ήτοι τρία (3) έτη, συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή και του ενός (1) έτους της πιθανής 
παράτασης  
 

α/α ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ 

36 ΜΗΝΕΣ 
(€) 

1 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7053  
2 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7054  
3 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-9500  
4 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7050  
5 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7055  
6 TOYOTA  AURIS  1.6 IMΑ-5178  
7 TOYOTA  AURIS  1.6 IMΑ-5179  
8 TOYOTA  AURIS  1.6 IMΑ-5180  
9 TOYOTA  AURIS  1.6 IMΑ-5181  
10 TOYOTA  COROLLA ΖΗΒ-2279  
11 TOYOTA  COROLLA ZHB-2283  
12 TOYOTA  COROLLA ZHB-2284  
13 TOYOTA  COROLLA ZHB-7469  
14 TOYOTA  COROLLA ZHB-7284  
15 TOYOTA  COROLLA ZHB-7467  
16 TOYOTA  YARIS ZHB-7471  
17 TOYOTA  YARIS ZHB-7282  
18 TOYOTA  YARIS ΙΕΡ-7112  
19 TOYOTA  YARIS ΙΕΡ-7113  
20 TOYOTA  YARIS ΙΕΡ-7114  
21 TOYOTA  YARIS ΙΕΡ-7115  
22 TOYOTA  YARIS ΙΖΝ-7224  
23 TOYOTA  YARIS ΙΖΝ-4110  
24 TOYOTA  YARIS ΙΖΝ-4112  
25 TOYOTA  YARIS ΙΖΝ-4129  
26 VW  GOLF ΙΕΕ-1022  
27 VW  GOLF ΙΕΕ-1023  
28 VW  GOLF ΙΕΕ-1024  
29 VW  GOLF ΙΕΗ-8300  
30 VW  GOLF ΙΗΙ-6313  
31 HYUNDAI  TRAJET IHB-9464  
32 NISSAN PICKUP NZK-5004  
33 HONDA  INNOVA  125cc ΧΕΑ-890  
34 PIAGGIO  BEVERLY 200cc IOB-383  
35 PIAGGIO  GILERA  250cc ΒΗΟ-773  
36 YAMAHA YBR 125 ΟΑI-657  
37 YAMAHA  CRYPTON  135 ΟΑI-658  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ 35 ΜΗΝΕΣ (ΣΑ) 

 

 
 



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

RFP - 323 / 17 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TSA 359/14 Σελ. 49/49 

 

 

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Τα ποσά που θα δοθούν στον παρακάτω πίνακα θα αφορούν στη συνολική διάρκεια της 
σύµβασης ήτοι τρία (3) έτη, συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή και του ενός (1) έτους της πιθανής 
παράτασης  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΥΚΛΩΝ για 36 ΜΗΝΕΣ (Α)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ για 36 ΜΗΝΕΣ (Β) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ για 36 ΜΗΝΕΣ (αριθµητικώς) (Α+Β): ............................... 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ για 36 ΜΗΝΕΣ (ολογράφως) (Α+Β) : 

................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, ..................................... 

 

 

Ο ∆ΗΛΩΝ 

 

 

 

 

 

(Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
 1
 

Σφραγίδα και Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου  

 


