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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Α.Π.: 299473/31-10-2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                      Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                   Χρόνος διατήρησης: Πενταετία 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου  9 

Ταχ. Κώδικας: 10438 

Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπαρμπαρή 

Τηλέφωνο: 213 20 82 919 

Email:a.mparmpari@athens.gr 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ. 1394/26.09.2022 (ΑΔΑ:6Ζ67Ω6Μ-ΤΚΗ) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί κατάρτισης 

όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 

ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων εκτιμώμενης αξίας 

3.222.849,89€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) 

2. την υπ’ αριθμ. 1549/17.10.2022 (ΑΔΑ ΡΨΩΘΩ6Μ-ΤΗ7) Πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων με την οποία 

τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1394/26.09.2022 (ΑΔΑ:6Ζ67Ω6Μ-ΤΚΗ) πράξη Ο.Ε., με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκαν τα τεύχη διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές 

της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 200.000,00€, ως προς τα παραρτήματα I και II της 

διακήρυξης, σύμφωνα με το εισηγητικό έγγραφο της υπηρεσίας. 

3. το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής Διακήρυξης της Ο.Ε., τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

5. το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης άνω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της διακήρυξης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ  Σ Σ Ε Ι  
 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τις ανάγκες της 

mailto:a.mparmpari@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ συμπεριλαμβανομένου 

δικαιώματος προαίρεσης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), με τους παρακάτω όρους: 

 

1. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης - Διάρκεια σύμβασης 

 

1.1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα των (3) ετών. 

Φέρει τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης 

μηχανοκίνητων οχημάτων και θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 6253.001 Φ20, Φ30 «Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων» για τα έτη 2023, 2024, 2025. 

 

1.2. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης: ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016  

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία του 

χρόνου έναρξης αυτής. 

- Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και ικανό διάστημα ώστε ο ανάδοχος να εκδώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, αλλά 

και ο Δήμος Αθηναίων να τις εξοφλήσει, για να έχει ισχύ η ασφάλιση, στο πρώτο έτος της σύμβασης, η έναρξη 

της ασφαλιστικής περιόδου θα είναι είκοσι (20) μέρες μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ ο 

ανάδοχος θα πρέπει να έχει στείλει τις ειδοποιήσεις πληρωμής το ανώτερο μέχρι δέκα μέρες από την έναρξη της 

ισχύς της σύμβασης. 

- Η παραπάνω διαδικασία δεν επηρεάζει τη συμβατική τιμή, η οποία είναι σταθερή για τρία (3) έτη, καθώς και 

ότι δύναται οι διαδικασίες και η ασφαλιστική έναρξη το πρώτο έτος να είναι ταχύτερα της εικοστής ημέρας της 

σύμβασης. 

- Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την ημερομηνία 

λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις εξαμηνιαίες ανανεώσεις του 

συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται έως τις 30/06/2026 και θα περιλαμβάνει 6 εξαμηνιαίες ανανεώσεις, 

αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

 

2. Κριτήριο ανάθεσης 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης –Χρηματοδότηση 

 

3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (3.222.849,89€) 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €). 

 

3.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης ο Δήμος Αθηναίων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6253.001 Φ.20 και Φ.30 «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων», σύμφωνα με: 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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- την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245080/15.09.2022 (ΑΔΑ:6Ω3ΩΩ6Μ-ΨΕΔ και ΑΔΑΜ:22REQ011245516 2022-09-

15) Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι 

εφτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (2.927.433,28€) για τα έτη 

2023, 2024, 2025, στην οποία συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 160.000,00€, ήτοι 80.000,00 € 

κατά έτος 2023 και 2024, 

- την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245081/15.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΦ5ΦΩ6Μ-Α4Ι και ΑΔΑΜ:22REQ011245551 2022-09-

15) Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (295.416,61€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, εκ των 

οποίων 40.000,00€ προβλέπονται ως δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 20.000,00€ κατά έτος 2023-2024. 

- Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247671/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ59Ω6Μ-Ο4Σ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης ετών 

2023-2024-2025. 

- Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247672/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΡ9ΝΩ6Μ-4ΟΚ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης 

ετών 2023-2024-2025 

- Η κατανομή των ποσών για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανά ασφαλιστικό 

έτος αναμένεται να διαμορφωθεί όπως στον πίνακα. 

 

  2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φ20 922.477,76 € 922.477,76 € 922.477,76 € 2.767.433,28 € 

 Φ30 85.138,87 € 85.138,87 € 85.138,87 € 255.416,61 € 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

2 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 100.000,00€ 100.000,00€  200.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.107.616,63 € 1.107.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

 

- Η προαίρεση σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της μεταφέρεται στο επόμενο έτος. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνονται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VIII της διακήρυξης.  

 

4. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα 

πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

26-10-2022 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
172921 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/11/2022, ώρα 10.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
30/11/2022, ώρα 14:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 
31/10/2022 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/ του ως άνω Συστήματος, μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

Παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ……… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ……… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ……… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) …… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ……… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

5.Παροχή διευκρινίσεων  

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.3 της 

διακήρυξης. 

 

6. Δημοσιότητα 

 

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί 

με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα καταχωριστεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα και κάθε συμπληρωματικό έγγραφο θα αναρτηθούν και 

στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr/  

 

7. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 

ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 

της Ένωσης
1
. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

8. Εγγυήσεις 

 

8.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο 

(2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου δικαιώματος 

                                                           
1
 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 

τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προαίρεσης, που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ (60.457,00€) για 

το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

8.2 Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και 

την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

 

9. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr
. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι 

από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου 

Αθηναίων κα. Αικατερίνη Μπαρμπαρή Τηλ: 213 2082919, e-mail: a.mparmpari@athens.gr και 

t.dimosion.symvaseon@athens.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Μηχανολογικού, Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-mail: t.mel.prog.dioik.ypost.mixanologikou@athens.gr, Πληροφορίες: 

Αλέξανδρος Βαρθαλίτης e-mail: a.varthalitis@athens.gr, τηλ. 210 3422416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και για ό,τι δεν 

αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι της Διακήρυξης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:a.mparmpari@athens.gr
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:t.mel.prog.dioik.ypost.mixanologikou@athens.gr
mailto:a.varthalitis@athens.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης 

μηχανοκίνητων οχημάτων. 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.Ε84501.00002 
Ταx/κή δ/νση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 
Πόλη ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 38 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS GR 300 – EL 303 
Τηλέφωνο 213 20 82 919, 213 20 82 954 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.cityofathens.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών 
 Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

               t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Αικατερίνη Μπαρμπαρή 
a.mparmpari@athens.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθμού). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr  

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

την προαναφερθείσα διεύθυνσηwww.promitheus.gov.grκαι στη διεύθυνση http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα υλοποίησης της παρούσας σύμβασης 

Δ/νση Μηχανολογικού 

Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

email: t.mel.prog.dioik.ypost.mixanologikou@athens.gr 

Πληροφορίες: Αλέξανδρος Βαρθαλίτης e-mail: a.varthalitis@athens.gr, τηλ. 210 3422416 

 

1.2.   Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
 

1.2.1 Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των τριάντα 

πέντε (35) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 24 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7),από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του 

Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:a.mparmpari@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:a.varthalitis@athens.gr
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1.2.2Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης ο Δήμος Αθηναίων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6253.001 Φ.20 και Φ.30 «Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων», σύμφωνα με: 

 την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245080/15.09.2022 (ΑΔΑ:6Ω3ΩΩ6Μ-ΨΕΔ και ΑΔΑΜ:22REQ011245516 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων 

τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (2.927.433,28€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 160.00,00€, ήτοι 80.000,00 € κατά έτος 2023 και 2024, και 

την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245081/15.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΦ5ΦΩ6Μ-Α4Ι και ΑΔΑΜ:22REQ011245551 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 

έξι ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (295.416,61€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, εκ των οποίων 40.000,00€ 

προβλέπονται ως δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 20.000,00€ κατά έτος 2023-2024. 

Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247671/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ59Ω6Μ-Ο4Σ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης ετών 2023-

2024-2025: 

Φορέας/Δ/νση                Κ.Α.Ε.  Λεκτικό Κωδικού         Οικονομικό Ποσό  που      β          

έτος                                                                                                                          έτος                 βεβαιώνεται σε € 
20/77    6253.001  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  2023   1.002.477,76 
20/77    6253.001  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  2024   1.002.477,76 
20/77    6253.001 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  2025      922.477,76 
                                                                                                                 Συνολικό ποσό            2.927.433,28 

Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247672/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΡ9ΝΩ6Μ-4ΟΚ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης ετών 2023-

2024-2025: 
 

Φορέας/Δ/νση   Κ.Α.Ε.   Λεκτικό Κωδικού       Οικονομικό              Ποσό που                                             

β                                                                                                                                έτος              βεβαιώνεται σε € 

30/40    6253.001  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  2023   105.138,87 

30/40    6253.001  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» 2024   105.138,87 

30/40    6253.001  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»  2025     85.138,87 

                                                                                                          Συνολικό ποσό                    295.416,61 

Η κατανομή των ποσών για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανά ασφαλιστικό έτος 

αναμένεται να διαμορφωθεί όπως στον πίνακα. 

 

  2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φ20 922.477,76 € 922.477,76 € 922.477,76 € 2.767.433,28 € 

 Φ30 85.138,87 € 85.138,87 € 85.138,87 € 255.416,61 € 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

2 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 100.000,00€ 100.000,00€  200.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.107.616,63 € 1.107.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

 
Η προαίρεση σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της μεταφέρεται στο επόμενο έτος. 

 

1.3.  Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης/Δικαίωμα 

προαίρεσης / Κριτήριο Ανάθεσης 

 

1.3.1 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα των (3) ετών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Ο Δήμος δε δεσμεύεται να ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων που αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :  66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (3.222.849,89€) 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) 

 

1.3.2 Δικαίωμα προαίρεσης 

Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία (Διεύθυνση 

Μηχανολογικού) και θα αφορά  είτε στην επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων των ήδη ασφαλισμένων 

οχημάτων – μηχανημάτων έργου για διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης, 

είτε στην ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Η ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την τυχόν επέκταση της 

ασφάλισης του υπάρχοντος στόλου, όπως και των νέων οχημάτων θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής 

σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενό της, καθώς και αποτελούν μέρος της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς του αναδόχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  

Η άσκηση του μονομερούς αυτού δικαιώματος του Δήμου γίνεται με: α) την κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο 

σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, στην 

οποία αναφέρεται το αντικείμενο των υπηρεσιών, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, 

και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης 

και β) την υπογραφή, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης, νέου συμφωνητικού προσκομίζοντας την αντίστοιχη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται για 

πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

όλων των υπολοίπων οχημάτων της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου. 

Η ασφάλιση τους θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του 

Δήμου. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016  κυρώσεις (κατάπτωση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου εκπτώτου κλπ), καθώς και στο κείμενο της 

αρχικής σύμβασης.  

Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύπτει από τυχόν ακυρώσεις οχημάτων θα χρησιμοποιείται είτε για την 

ασφάλιση νέων, χωρίς ενεργοποίηση της προαίρεσης, είτε θα επιστρέφεται στο ταμείο του Δήμου. 

 

1.3.3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και 

η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη της αρμόδιας 

υπηρεσίας και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης: ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016  

 

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία του 

χρόνου έναρξης αυτής. 
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- Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και ικανό διάστημα ώστε ο ανάδοχος να εκδώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, αλλά 

και ο Δήμος Αθηναίων να τις εξοφλήσει, για να έχει ισχύ η ασφάλιση, στο πρώτο έτος της σύμβασης, η έναρξη 

της ασφαλιστικής περιόδου θα είναι είκοσι (20) μέρες μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ ο 

ανάδοχος θα πρέπει να έχει στείλει τις ειδοποιήσεις πληρωμής το ανώτερο μέχρι δέκα μέρες από την έναρξη της 

ισχύς της σύμβασης. 

- Η παραπάνω διαδικασία δεν επηρεάζει τη συμβατική τιμή, η οποία είναι σταθερή για τρία (3) έτη, καθώς και 

ότι δύναται οι διαδικασίες και η ασφαλιστική έναρξη το πρώτο έτος να είναι ταχύτερα της εικοστής ημέρας της 

σύμβασης. 

- Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την ημερομηνία 

λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις εξαμηνιαίες ανανεώσεις του 

συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται έως τις 30/06/2026 και θα περιλαμβάνει 6 εξαμηνιαίες ανανεώσεις, 

αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δίνονται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι , II, III και VIII της παρούσας διακήρυξης. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ., 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

5. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) ‘’Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις’’, 

6. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 

την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

8. του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 
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9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

12.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

13. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

14. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" 

16. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 

του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών”, 

20. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

22. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2453/09.06.2021) των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

23. της Υ.Α. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021, τ. Β’), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

24. της Κ.Υ.Α.543/5543/2000 “Χρήση, κυκλοφορία και θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα – οχήματα των 

υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα”. 
25. του Φ.Ε.Κ. 2550/18.08.2016 σχετικά με την Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της 

υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, 
26. του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση». 
27. του Ν.43264/2016 (Α’ 13/05.02.2016) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 

άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) 

αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
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Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 

στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 

2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 

χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 

ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις”. 
28. Του Ν. 4583 (Α’ 212/18.12.2018) “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.” 
29. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) “κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76” όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 
30. Την 195/3/29.11.2021(ΦΕΚ Β.5679) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.  
Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 245855/15.09.2022 Αίτηση έκδοσης Βεβαιώσεων του Π.Ο.Υ. για Δεσμεύσεις στον Κ.Α. 

6253.001 Φ 20, ποσού 1.002.477,76 € για το Οικονομικό Έτος 2023, ποσού 1.002.477,76 € για το Οικονομικό 

Έτος 2024 και ποσού 922.477,76 €, για το Οικονομικό Έτος 2025 και Δεσμεύσεις στον Κ.Α. 6253.001 Φ 30 ποσού 

105.138,87 € για το Οικονομικό Έτος 2023, ποσού 105.138,87 € για το Οικονομικό Έτος 2024 και ποσού 

85.138,87 €, για το Οικονομικό Έτος 2025.” 
31. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245080/15.09.2022 (ΑΔΑ:6Ω3ΩΩ6Μ-ΨΕΔ και ΑΔΑΜ:22REQ011245516 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων 

τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (2.927.433,28€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 160.00,00€, ήτοι 80.000,00 € κατά έτος 2023 και 2024, και 
32. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245081/15.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΦ5ΦΩ6Μ-Α4Ι και ΑΔΑΜ:22REQ011245551 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι 

ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (295.416,61€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, εκ των οποίων 40.000,00€ προβλέπονται 

ως δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 20.000,00€ κατά έτος 2023-2024. 
33. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247671/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ59Ω6Μ-Ο4Σ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης ετών 

2023-2024-2025 
34. το υπ’ αριθμ. 244702/14.09.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011245471 2022-09-15) Πρωτογενές Αιτήματος της Δ/νσης 

Μηχανολογικού. 
35. του υπ’ αριθμ. 240302/09.09.2022 διαβιβαστικού αιτήματος της Δ/νσης Μηχανολογικού στη Δ/νση 

Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης ανοικτής 

δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την  παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

Δήμου Αθηναίων. 
36. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του 

Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, βάσει του 

άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαση Δημάρχου. 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

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

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

1.6.   Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα αποσταλεί 

με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
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Β.    Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου,θα καταχωριστεί 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή : δελτία τύπου - Δήμος 

Αθηναίων (cityofathens.gr) 

1.7   Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
2
 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

                                                           
2
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
https://www.cityofathens.gr/news/category:prokiryxi/
https://www.cityofathens.gr/news/category:prokiryxi/
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης

3
 είναι τα ακόλουθα: 

          α) Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

         β) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

         γ)  Η παρούσα Διακήρυξη και τα κάτωθι Παραρτήματά της: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 δ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

Η διαδικασία επικοινωνίας
4
, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος 

κατά περίπτωση, με: 

Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής περιοχής και 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, 

Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, 

Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίως στα 

συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα στην 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό 

φορέα. Ο σχετικός ηλεκτρονικός χώρος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:  

                                                           
3
Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της 
διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της 

περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 

περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της 

σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του 
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
4

Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 1  της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

«Οικονομική Προσφορά» 

 

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 

οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 

επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος.  

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της σύμβασης λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. Η επιτυχής αποστολή 

μηνύματος μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή του από τον 

αποδέκτη. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της ανάρτησης αυτών στη σχετική ηλεκτρονική 

περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του 

Συστήματος. 

 Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. 

αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των 

εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 

ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, 

οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το Τυποποιημένο 

Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να 

προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο
5
. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)
6
. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 

4412/2016). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους 

και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, 

μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1.(εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

                                                           
5
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε 

περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ). 
6
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της 

ΕΕ και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019.  

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών 

και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 

αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Τηλ. 

Επικοινωνίας 210 5277519, 2105277000,email:dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας Νικόλαος. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής/Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς 

μεταβολές 
 

2.2.1.1Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 

ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 

της Ένωσης
7
. 

 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 

                                                           
7
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 

τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

mailto:dpo@athens.gr
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φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση,  στο μέτρο που η 

περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.2.1.2 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές: Αν επέλθουν μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη 

της σύμβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο 104 

παρ.2 Ν.4412/2016). 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την έννοια της 

προηγούμενης παραγράφου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του προσωρινού αναδόχου. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο 

(2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενου δικαιώματος 

προαίρεσης, που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ (60.457,00€) για 

το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται 

δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,  προσκομίζονται σε 

κλειστό φάκελο, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας παραλείψει να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής, η 

προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση 

απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2.2.2.2 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562




Σελίδα | 22 

 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή 

την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την Επίτροπο στον Δήμο Αθηναίων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου του 

ν.4700/2020 (Α΄127). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 

παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3 Κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8,ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα σύμβαση δικαιολογητικά, ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά
8
, ή 

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,
9
 ή 

ζ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου της παρούσας. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 

οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 

τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 

βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 

                                                           
8
Ως «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης (περ. 46 παρ. 1 άρθρο 2 ν.4412/2016). 
9
Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 

155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 

ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και 

τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

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 υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,β) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο 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  ή 

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
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Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

 

2.2.3.3.Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

2.2.3.4.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ)εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

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

ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24,περί σύγκρουσης 

συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, περί προηγούμενης 

εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 

(η) εάν επιχειρεί 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνειτο σχετικό 

γεγονός.
10

 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
11

, όπως ισχύει 

[αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού].
12

 Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 

προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investmentfirms), 

εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες 

ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και 

είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..
13

 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  σε μία 

από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 της παρούσης. 

2.2.3.7 Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1και 2.2.3.4,εκτός από την περ. β’αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 

ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 

μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
14

 

                                                           
10

Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την 

απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
11 

Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη 

συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 

167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα 

τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που 

εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη 

που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον 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 I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες 

χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 
12

 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του 

ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
13

 Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
14

Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016 
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2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση / βεβαίωση / άδεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών (έκδοσης 

έως τριάντα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία) και να είναι μέλη των οικείων επιμελητηρίων.  

Ειδικά για τους εγκατεστημένους οικονομικούς φορείς στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της Α.Ε. από τη Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) και του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 

212/Α). 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από όλα τα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και διαθέτει 

τη σχετική άδεια, και θα προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 

ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών (κλάδος αυτοκινήτου) των τριών (3) 

τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον 

ίσο με το ποσό των 40.000.000,00 €, για το σύνολο των υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων και πάντως μεγαλύτερη της μίας (1) διαχειριστικής χρήσης τότε, για τον μέσο ειδικό 

κύκλο εργασιών και για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα ληφθούν υπόψη τα ζητούμενα από 

την παρούσα σύμβαση, οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί/χρηματοοικονομικές καταστάσεις), για τα έτη που 

δραστηριοποιούνται. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης ο 

προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας.   
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν: 

-Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια, των 

οποίων το σύνολο των ασφαλίστρων θα πρέπει να είναι ποσού τουλάχιστον ίσο  με την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης), και να αφορούν σε ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με τον κλάδο 

των αυτοκινήτων. 

 

- Τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και οδικής βοήθειας βαρέων 

οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του και  Ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α΄44), η οποία θα αφορά σε  

α) όλα τα επιβατικά και όλα τα μικρά φορτηγά έως 3.5tμε μονούς τροχούς ή διπλούς τροχούς στο πίσω άξονα και 

όλα τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα  

β) τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα του στόλου Μικτού βάρους έως 26t,  όχι με μεμονωμένες μεταφορές, αλλά ως 

ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των οχημάτων που απαιτείται. 

γ) δέκα (10) μεταφορές με κλιμακοφόρο. 

- Η Οδική βοήθεια θα παρέχεται άμεσα εντός τριάντα (30) λεπτών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας σε κάθε 

σημείο της Αττικής, και θα περιλαμβάνει άμεση ρυμούλκηση από τον τόπο του συμβάντος έως το συνεργείο που 

θα υποδειχθεί εντός Αττικής, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης ο προσωρινός 

ανάδοχος θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.   

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της παρούσης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από ένα 

ή περισσότερα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και να 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και να είναι σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει το ανωτέρω πιστοποιητικό, 

υποχρεούται δε ο προσωρινός ανάδοχος να το προσκομίσει στην Αναθέτουσα μετά την αποστολή σ’ αυτόν της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στο κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 

με αυτούς
15

.  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με 

την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον 

τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης. Το 

χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, 

συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.7, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος  της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας
16

. 

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

                                                           
15

Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβου/ων, στον/ους οποίο/ους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
16

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 

το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να 

επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της σύμβασης που υπολείπεται 

του ως άνω ποσοστού.  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 

ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή 

του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με 

την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης της περ. δ) της υποπαρ. 3.3.2 της παρ. 3.3 της παρούσας. 

2.2.9.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 

της παραγράφου 2.2.3 και  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 της 

παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της 

Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά 

θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία: Promitheus ESPDint – e-Service to fill out the European 

Single Procurement Document (ESPD)  που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές.  

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 

ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 

συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
17

 

β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

                                                           
17

Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
https://espd.eprocurement.gov.gr/
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είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

γ) Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,
18

 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης
19

 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της 

διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 

της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
20

 

δ) Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του.
21

 

 

ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
22 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης)
23 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, (παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας), οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

                                                           
18

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
19

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
20

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
21

Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
22

Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
23

Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της 

ΕΑΑΔΗΣΥ 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες 

που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 

δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2.5 και 

3.2 της παρούσας. 

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

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, ο 

προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους 

ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
24

 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

                                                           
24

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 

και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 

4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας 
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i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 

ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώςκαι στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ2) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών
25

, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

                                                           
25

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 

τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 26
 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας), οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία 

του Γ.Ε.Μ.Η. του οικείου Επιμελητηρίου και την άδεια λειτουργίας της Α.Ε. από τη Δ/νση Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) και του ν. 4583/2018 

(ΦΕΚ 212/Α). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους.Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5,  

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών/χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2019-2020-2021), με μέσο ειδικό κύκλο εργασιών 

(κλάδος αυτοκινήτου) των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών χρήσεων προ του έτους 

δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 40.000.000,00 €, για το σύνολο των υπηρεσιών, 

συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στις 

περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του 

υποψηφίου.  

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζονται 

οι ισολογισμοί/χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού, καθώς και τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
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 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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Εάν οι οικονομικοί φορείς, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν  τα δικαιολογητικά που ζητεί η 

Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο.  

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6,  

α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων, οι οποίες θα συνοδεύονται με βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. 

Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε βεβαίωση του 

αποδέκτη της υπηρεσίας. 

β) Περιγραφή του εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών παροχής οδικής βοήθειας. 

Να περιγραφεί ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών, ακόμη κι αν δεν ανήκει 

στην επιχείρησή του. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, 

Το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναμο.  

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και να 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και να είναι σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 

ΓΕΜΗ
27

,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

                                                           
27 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 

91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι 

αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός 

συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την 

έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 

(ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με 

εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων 

που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, από το οποίο να προκύπτει:  

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  

β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και  

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις 

της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8.1, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση και  

β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, προσκομίζεται 

έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης 

αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 

σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 

συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού 

με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8.2, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεταινα 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 

εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης. 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

Παραρτήματα της Διακήρυξης, στη μελέτη της Δ/νσης Μηχανολογικού και στην παρούσα Διακήρυξη που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για  το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθής συμπλήρωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων 

κατά την κατάρτιση και προσπάθεια υποβολής της. 

Εκπαίδευση οικονομικών φορέων: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον τρόπο 

υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα 

αιτήματά τους για εκπαίδευση στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

συστήματος, συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο 

βρίσκεται αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε 

επεξεργάσιμη μορφή. Εν συνεχεία, η Aναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του Υποσυστήματος με φυσική 

παρουσία, είτε απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευσης. 

 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.3.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση Δημάρχου, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

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

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 

οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 

2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες. 

mailto:vendor.esidis@eprocurement.gov.gr
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2.3.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

στο Σύστημα.  

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ
28

, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος 

για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η 

ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας 

υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τα της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το 

χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο 

χρήστη της αναθέτουσας αρχής είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 

2.3.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 

2.3.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  

εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών 

(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η 

εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για 

κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
29

 

Στη συνέχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 

άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής οθόνης της διεπαφής του χρήστη, 

την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και παράλληλα η κατάστασή της αλλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». 

Επίσης αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να 
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Άρθρο 4 παρ. 2 της με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργικής απόφασης (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ 
29

Άρθρο 13 παρ. 1.4  της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με ενέργειες του, αναλόγως του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα 

εγχειρίδια και τους οδηγούς που αφορούν στη χρήση του Υποσυστήματος
30

. 

2.3.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

2.3.2.5.1. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27
31

 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 
32

 

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ
33

 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων 

(Λιοσίων 22, 2
ος

 όροφος), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και ο τίτλος του 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α)η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
34

, 

γ)ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

για την ακρίβειά τους, καθώς και 
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Άρθρο 13 παρ. 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

31
 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 

πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 

του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
32

 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 

παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
33

 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν 

προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, 

ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
34 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο
35

.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα 

στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων  και δικαιολογητικών της προσφοράς 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 

επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 

υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 

δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 

ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 

του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 

βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 

την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.3.3 Απόσυρση Προσφοράς
36

 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της  αναθέτουσας αρχής. Για την απόσυρση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το προηγούμενο εδάφιο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

                                                           
35

 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
36

Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β’ή δ’ 

της παραγράφου2.3.2.5.1 παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος. 

 

2.3.4.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.3.4.1Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό i) και ii) στοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.9.1 της 

παρούσας και  τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει 

τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του ω. 4412/2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 

το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 

στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.3.2.5.1  της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ii) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2.3.4.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τo αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και II της Διακήρυξης, και περιλαμβάνει 

έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

τεχνικές προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προς παροχή 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.3.5  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» -  
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 
 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  σύμφωνα με τις 

ενδεικτικές τιμές, όπως αυτή έχουν καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας, συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Οι οικονομικές προσφορές, που θα κατατεθούν, θα είναι υποχρεωτικά επί του συνόλου των άρθρων των 

υπηρεσιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες πρέπει 

να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και τo ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα VI) και το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα VI) της παρούσας, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf, όπου θα 

αποτυπώνονται οι προσφερόμενες τιμές. 

Τα ανωτέρω προς συμπλήρωση έντυπα θα είναι αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στην 

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε επεξεργάσιμη μορφή (word). 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας.
. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙII της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.3.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 

εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 

κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 

2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.3.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.3.4. 

(Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς), 2.3.5. (Περιεχόμενο Φακέλου 

«Οικονομικής Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.3.6. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, 

αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.1.2 της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) της παρούσας και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με 

τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, 

ακολουθώντας κατά περίπτωση ως εξής: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών. 

 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων
37

 της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών:
38

 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 

γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά 

σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση 

με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
39

 

 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
40

 

 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 

έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

                                                           
37

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, 

αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 

αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης. 
38

Άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
39

Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ.  και  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
40

Πρβλ.  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 

απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και 

κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. 
 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
41

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων
42

 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  

 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
3.2.1 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 

                                                           
41

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ενιαία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
42

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 





Σελίδα | 45 

 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.5 

της παρούσας. 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2
ος

 όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00), στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, 

τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.3.2.5 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

3.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την 

υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου 

 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  - 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης 

της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.4 Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-γνωμοδότησης 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 3.3 της παρούσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 

των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, 

αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής
43

.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
44

 

 

3.3.2 Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την 

παρ. 1 άρθρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου του ν.4700/2020 (Α΄127). 

                                                           
43 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
44

 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

3.3.2 Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 

προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής 

του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και οριστική  Δικαστική Προστασία 
3.4.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης
45

.  

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59
46

. 

 

3.4.3 Παράβολο– Τρόπος κατάθεσης 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν και πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δε μπορεί να είναι κατώτερο 

των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. 

Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει 

στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού  έντυπο προσφυγής  του 

Παραρτήματος Ι: 

- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 

- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη ‘’πληρωμένο’’, καθώς και 

- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

Αρμόδια υπηρεσία να βεβαιώσει τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι η ΕΑΔΗΣΥ 

και όχι η αναθέτουσα αρχή. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την 

κατάθεση της προσφυγής. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο, 

εφόσον: 

α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή 

β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή 

γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή 

δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΕΑΔΗΣΥ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα. 

 

3.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, 

μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

                                                           
45

Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
46

 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής 

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος, στην ηλεκτρονική περιοχή του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο 

έντυπο του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable DocumentFormat (PDF) 

και σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β’ή δ’ της παραγράφου 2.3.2.5.1 της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα μετηνπαρ. 3 τουάρθρου 362 του ν. 

4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017,για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α΄ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους 

τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή 

τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές.  
 

3.4.6 Διαδικασία λήψης απόφασης – συνέπειες αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ
  

Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη νομιμότητά 

της.  

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση του ορισθέντος 

ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους  πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, 

τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, 

εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογημένη.  

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προδικαστικής προσφυγής. 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την 

προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη 

και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ. 

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως 

κατωτέρω παράγραφο. 

H ΕΑΔΗΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (παρ. 5 άρθρο 

367 ν. 4412/2016). 





Σελίδα | 50 

 

3.4.7  Κοινοποίηση αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ 

Οι αποφάσεις των σχηματισμών της ΕΑΔΗΣΥ και οι αποφάσεις για τη χορήγηση αναστολής – προσωρινών 

μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα της ΕΑΔΗΣΥ, στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Επίσης, οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΗΣΥ, τηρουμένων των ρυθμίσεων του 

ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

3.4.8 Δικαστική προστασία – Αρμόδιο δικαστήριο 
 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, 

την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 

διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.  

Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 

με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 

την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
47

 .  

Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων της παρούσας σύμβασης είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

ΗπροθεσμίαγιατηνάσκησηκαιηάσκησητηςαίτησηςενώπιοντουΔικαστηρίουτηςπαρ. 3 

κωλύουντησύναψητηςσύμβασηςμέχριτηνέκδοσητηςοριστικήςδικαστικήςαπόφασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή της παρ. 7 του άρθρου 372 το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, 

ηπροθεσμίαγιατηνάσκησηκαιηάσκησητηςαίτησηςκωλύουντηνπρόοδοτηςδιαδικασίαςανάθεσηςγιαχρονικόδιάστημ

αδεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της ανωτέρω 

παραγράφου το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. 

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 

4412/2016.  

Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει 

από την επίδοση της σχετικής απόφασης.  

Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, 

διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.  

Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 

οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, 

β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές 

δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021
48

 , 

σύμφωνα με τις οποίες:  

                                                           
47

 Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
48

 Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών 

διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 

ν. 4412/2016 . 
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Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 

αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 

νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της 

αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 

άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμητης ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν 

μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές 

και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν 

η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1      Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και, επιπλέον, τον αριθμό της πράξης κατακύρωσης 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το συμφωνητικό. Η 

Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τον φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, , η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
 

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 

απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
49

.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 

ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. της παρούσας
50

, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, 

πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του 

προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε 

τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)
51

. Η σύμβαση 

συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της 

παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα 

βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

                                                           
49

     Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
50

      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
51

      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
         Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ.   17 

(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 
5.1.1Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας  και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

5.1.2 Κρατήσεις 

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) 

ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄)). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας επί του καθαρού ποσού  

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και κάθε άλλο 

έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει 

ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω 

δαπάνες. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες 
5.2.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για 

υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 

περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. 

 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου 8 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να 

επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.2.2 Ποινικές ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον 

προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίσει άλλως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί 

η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
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δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή 

να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
52

.Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

5.5 Υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα παντός είδους οχήματα του Δήμου Αθηναίων που θα 

αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς 

αυτόν, με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου και για όλες τις καλύψεις που θα του 

ζητηθούν με τους ίδιους όρους και με τα ίδια ποσοστά ασφάλισης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στη 

Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου υποχρεωτικά τον πίνακα οχημάτων και μηχανημάτων με τα αντίστοιχα 

επιμέρους ασφάλιστρα (μικτά και καθαρά) για κάθε όχημα ξεχωριστά. Η κατάσταση θα χρησιμοποιηθεί για την 

τυχόν αφαίρεση ασφαλίστρων και την επιστροφή τους σε περίπτωση που κάποιο όχημα διακοπή η ασφάλισή 

του λόγω απόσυρσης,δωρεάς,κλοπής ή ακινητοποίησης και τη χρησιμοποίηση τους για ασφάλιση τυχόν 

νέου οχήματος που θα αποκτηθεί. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου (γραπτώς ή ηλεκτρονικά) 

τη Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και να αποστέλλει σε 

ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων κατά όχημα με το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε και 

το απόθεμα της κάθε ζημιάς. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως μετά την διακοπή ασφάλισης κάποιου οχήματος για το 

υπόλοιπο πιστωτικό ποσό του ασφαλιστηρίου που αφορά το όχημα.  

Τα ανταλλακτικά των οχημάτων θα είναι γνήσια και οι οποίες εργασίες προκύπτουν θα γίνονται υπό την 

επίβλεψη των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου.  

Η αναγγελία τυχόν ζημιάς θα ανακοινώνεται στον ανάδοχο το αργότερο εντός [8] ημερών εγγράφως. 

                                                           
52 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση 

Μηχανολογικού, η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή (ως αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο) για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

6.1.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης-Παράταση – Τροποποίηση Σύμβασης 

6.2.1.Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

- Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως την 30/03/2026 και θα περιλαμβάνει 6 εξαμηνιαίες 

ανανεώσεις, αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

- Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και ικανό διάστημα ώστε ο ανάδοχος να εκδώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, αλλά 

και ο Δήμος Αθηναίων να τις εξοφλήσει, για να έχει ισχύ η ασφάλιση, στο πρώτο έτος της σύμβασης, η έναρξη 

της ασφαλιστικής περιόδου θα είναι είκοσι (20) μέρες μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ ο 

ανάδοχος θα πρέπει να έχει στείλει τις ειδοποιήσεις πληρωμής το ανώτερο μέχρι δέκα μέρες από την έναρξη της 

ισχύς της σύμβασης. 

-  Η παραπάνω διαδικασία δεν επηρεάζει τη συμβατική τιμή, η οποία είναι σταθερή για τρία (3) έτη, καθώς και 

ότι δύναται οι διαδικασίες και η ασφαλιστική έναρξη το πρώτο έτος να είναι ταχύτερα της εικοστής ημέρας της 

σύμβασης. 

- Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την ημερομηνία 

λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις εξαμηνιαίες ανανεώσεις του 

συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

6.2.2.- Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση (Δ/νση Μηχανολογικού), η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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6.2.3 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

εισήγησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, στην Οικονομική Επιτροπή. 

 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
53

 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 108 του ν.4782/21. 

6.3.2  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 

παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 

4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες 

6.3.4   Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου 6.3.3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 

220 Ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

                                                           
53

 Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

6.5. Πρόσθετοι  Οροι 

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων που αναφέρονται  στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και ανάδοχος που υποβάλλει τέτοια προσφορά απορρίπτεται και 

αποκλείεται από τη συνέχιση της διαδικασίας. 

 

6.6. Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της χρονικής παράτασης, 

εκτός και αν προκύψουν αλλαγές σε ασφαλιστικά όρια κατόπιν αλλαγής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα η 

αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται στο  ΦΕΚ 

Β΄2550/18.08.2016, όπου στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής απαιτείται η 

τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

6.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Αικατερίνη Μπαρμπαρή 

 

 

Καλλιόπη Πάλλη 

 

 

Δημήτριος Π. Αυγερινός 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   II   

  

ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   ––   ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   

ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ  

  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 

 
 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου 

Αθηναίων». 

Η υπηρεσία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένα ισχύει. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 3.222.849,89€. και θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ. 

Α 6253.001 Φ 20 & Φ 30 προϋπολογισμού ετών  2023, 2024 και 2025. 

Η κατανομή των ποσών για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανά ασφαλιστικό έτος 

αναμένεται να διαμορφωθεί όπως στον πίνακα. 

 

  2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φ2Ο 922.477,76 € 922.477,76 € 922.477,76 € 2.767.433,28 € 

 Φ30 85.138,87 € 85.138,87 € 85.138,87 € 255.416,61 € 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

2 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 100.000,00€ 100.000,00€  200.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 1.107.616,63 € 1.107.616,63 € 1.007.616,63 € 3.222.849,89€ 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω 
των ορίων για την παροχή 
υπηρεσιών ''Ασφάλιση οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου Δήμου 
Αθηναίων'' με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
3.222.849,89€, 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00€). 
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Η προαίρεση σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της μεταφέρεται στο επόμενο έτος. 

Η υπηρεσία θα γίνει με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για 

την παροχή υπηρεσιών ''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας 3.222.849,89 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης (200.000,00€). 

 

 

Αθήνα ………….2022 

 

 

     Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

          κ.α.α 

 

Αλέξανδρος Βαρθαλίτης                          Κων/νος Γεωργίου                                   Κων/νος Γεωργίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 

 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα τριών ετών. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη από την ημερομηνία ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων, η 

σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 30/03/2026 και θα  περιλαμβάνει 6 

εξαμηνιαίες ανανεώσεις, αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την 

ημερομηνία λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις ετήσιες 

ανανεώσεις του συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

Η ασφάλιση των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία περί ασφάλισης αυτών . 

Για την επιλογή του Αναδόχου αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις και είναι 

σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Δεν θα υπολογίζεται πρόσθετο ασφάλιστρο για νέους οδηγούς και θα καλύπτονται κανονικά χωρίς ειδική εξαίρεση 

από τα ισχύοντα συμβόλαια. 

Στις ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των οχημάτων, περιλαμβάνονται: 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00 €) 
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1. Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται στο  ΦΕΚ 

Β΄5679/07.12.2021, ήτοι σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.300.000 ευρώ, ανά θύμα και β) σε 

περίπτωση υλικής ζημίας 1.300.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.  Και 

όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται τα ισχύοντα ασφαλιζόμενα όρια. Δηλαδή, την έναντι τρίτων αστική 

ευθύνη εξαιτίας θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και 

η χρηματική ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω 

θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε 

άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 1, ανεξάρτητα από 

τον δεσμό συγγένειας. 

2. Την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν είτε 

κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας. 

3. Την αστική ευθύνη των οχημάτων εντός κλειστών φυλασσόμενων χώρων, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στην υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη αστικής ευθύνης, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων συγκέντρωσης οχημάτων του Δήμου Αθηναίων όπως πχ. 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ελαιώνα, κεντρικό αμαξοστάσιο στην Ιερά Οδό 151, 

Αμαξοστάσιο Ζωφριάς, Αμαξοστάσιο Σοφτεξ , Αμαξοστάσιο Ιεράς Οδού 94, Αμαξοστάσιο Αγ. Άννης και 

Σαλαμινίας, και εγκαταστάσεις Πρασίνου Γουδί κλπ. 

4. Αστική ευθύνη πυρός για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€. 

5. Προστασία Bonus Malus . 

6. Κάλυψη ζημίας από ανασφάλιστο όχημα για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 100.000€. 

7. Ασφάλιση πυρός, Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και Φυσικά φαινόμενα, σε όσα 

οχήματα/μηχανήματα έχουν δηλωμένο «Κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης πυρός» στο αντίστοιχο 

Παράρτημα ‘’Επιπρόσθετες καλύψεις με κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης’’. Το κεφάλαιο πυρός θα 

αντιπροσωπεύει την αποζημίωση στην τρέχουσα αξία του οχήματος αφού συνυπολογιστεί η 

παλαιότητα.  

8. Θραύση κρυστάλλων σε όσα οχήματα έχουν δηλωμένο κεφάλαιο θραύσης. Η κάλυψη της θραύσης θα 

είναι χωρίς απαλλαγή σε όλες τις περιπτώσεις, γίνεται δεκτός όρος συνεργαζόμενου συνεργείου. 

9. Οδική Βοήθεια και Οδική Βοήθεια Βαρέων για το σύνολο των οχημάτων. Η οδική βοήθεια, θα αφορά α) 

όλα τα επιβατικά και όλα τα μικρά φορτηγά έως 3.5tμε μονούς τροχούς ή διπλούς τροχούς στο πίσω 

άξονα και όλα τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα  β) τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα του στόλου Μικτού 

βάρους έως 26t,  όχι με μεμονωμένες μεταφορές, αλλά ως ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των 

οχημάτων που απαιτείται και γ) δέκα (10) μεταφορές με κλιμακοφόρο.. Η Οδική βοήθεια θα παρέχεται 

άμεσα εντός τριάντα (30) λεπτών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας σε κάθε σημείο της Αττικής, και 

θα περιλαμβάνει άμεση ρυμούλκηση από τον τόπο του συμβάντος έως το συνεργείο που θα 

υποδειχθεί εντός Αττικής. Ο προσφέρων κατά την υπογραφή της Σύμβασης είναι υποχρεωμένος εάν 

δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για οδική βοήθεια να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα 
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συνεργασίας με εταιρεία οδικής βοήθειας για την παροχή της ανωτέρω κάλυψης για όσο χρόνο θα 

διαρκεί η Σύμβαση. 

10. Αστική ευθύνη εργαλείου σε όποια κατηγορία οχημάτων έχουν δηλωμένο κεφάλαιο κάλυψης. Για την 

αστική ευθύνη εργαλείου το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες θα είναι 1.000.000€, 

καθώς και για υλικές ζημιές ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000.000€. 

11. Μικτή ασφάλιση – ίδιες ζημιές , με απαλλαγή ποσό 200€, στα οχήματα leasing που διαθέτει ο Δήμος 

Αθηναίων με δικαιούχο αποζημίωσης τον σχετικό προμηθευτή του. 

 

Σχετικά με το κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης πυρός, παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο μετά από 

πραγματογνωμοσύνη των οχημάτων να επικαιροποιήσει το κεφάλαιο κάλυψης και να διαμορφώσει ανάλογα το 

ασφάλιστρο για τις καλύψεις που σχετίζονται με αυτό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας 

διακήρυξης, και οποιοδήποτε άλλο όχημα - μηχάνημα έργου περιέλθει στην κυριότητα ή κατοχή του Δήμου 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης λόγω αγοράς, δωρεάς, κληρονομικής διαδοχής, leasing κλπ. 

Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί το δικαίωμα να μην ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων που αναφέρονται 

στον κατάλογο αυτοκινήτων – οχημάτων. 

Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την ασφάλιση ενός οχήματος, σε 

αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τμήμα του ασφαλίστρου. 

Διευκρινίζεται ότι μπορεί ο Δήμος Αθηναίων κατά την διάρκεια της σύμβασης να ασφαλίσει τυχόν νέα 

οχήματα που θα προστεθούν στον στόλο του. Τα νέα αυτά οχήματα θα ασφαλίζονται για καλύψεις στην 

κατηγορία στην οποία ανήκουν και επιπροσθέτως για ασφάλεια πυρός με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο την τιμή 

κτήσης τους. 

Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύπτει από τυχόν ακυρώσεις οχημάτων θα χρησιμοποιείται είτε για 

την ασφάλιση νέων, χωρίς ενεργοποίηση της προαίρεσης, είτε θα επιστρέφεται στο ταμείο του Δήμου. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η τεχνική προσφορά θα περιέχει τις παρακάτω 

απαιτήσεις, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως: 

o Περιγραφή πώς οι συγκεκριμένες ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

o Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο πόσο μέσο όρο των τριών 

τελευταίων δημοσιευομένων διαχειριστικών χρήσεων Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020-2021) το 

ποσόν των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000,00€) ευρώ, προσκομίζοντας τους/τις 

αντίστοιχους/χες δημοσιευμένους/ες ισολογισμούς/χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

τριών τελευταίων ετών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός/χρηματοοικονομική 

κατάσταση του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζονται οι ισολογισμοί των τριών (3) 
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προηγούμενων ετών αυτού, καθώς και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστημα αυτό. 

o Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει, εάν υποστηρίζεται από αντασφαλιστική κάλυψη. 

o Πιστοποιητικό Αξιολόγησης για την Αντασφαλιστική Επιχείρηση από διεθνή οίκο Αξιολόγησης 

εξωτερικού, με ελάχιστη βαθμολογία Α- (Α minus). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  

  

ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 

 
  

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 
C.P.V. : 66514110-0  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου 

Αθηναίων». 

ΑΡΘΡΟ 2ο
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

2. Η Τεχνική Έκθεση. 

3. Τεχνική Περιγραφή.  

4. Τεχνική Περιγραφή Οχημάτων. 

5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

6. Επιπρόσθετες καλύψεις με κεφάλαιο ασφαλιστικής κάλυψης. 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00 €) 
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7. Τιμολόγιο Προσφοράς. 

8. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  - Τιμολόγιο Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιημένα ισχύει. 

 του ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

 του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις", 

 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 του Ν.4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. 

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" 

 του ν. 2859/2000 (Α' 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, 
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα", 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία", 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, 

 της αρ. ΥΑΠ /Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 Υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο έγγραφο», 

 της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 

 της Κ.Υ.Α.543/5543/2000 “Χρήση, κυκλοφορία και θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα – οχήματα 

των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα”. 

 του Φ.Ε.Κ. 2550/18.08.2016 σχετικά με την Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής 

κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, 

 του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση». 

 του Ν.43264/2016 (Α’ 13/05.02.2016) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 

(Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 

2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 

και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 

Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 

δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 

άλλες διατάξεις”. 
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 Του Ν. 4583 (Α’ 212/18.12.2018) “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 

ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων 

και άλλες διατάξεις.” 

 Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) “κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76” όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

 Την 195/3/29.11.2021(ΦΕΚ Β.5679) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος.  

ΑΡΘΡΟ 4ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16  όπως τροποποιημένα ισχύει.  

4.1 Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενου δικαιώματος 

προαίρεσης, που ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα  χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά  ευρώ  

(60.457,00€) για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

4.1.1 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Δήμος Αθηναίων μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

4.1.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

 

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21του 

Ν.4782/21 το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

4.2.1 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/21 ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του 

ποσού της αύξησης. 

4.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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5.1  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακόσιες 

εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

5.2  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/21, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

6.1.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση / βεβαίωση / άδεια της συγκεκριμένης παροχής 

υπηρεσιών (έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία) και να είναι μέλη των 

οικείων επιμελητηρίων.  

6.1.2 Ειδικά για τους εγκατεστημένους οικονομικούς φορείς στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της Α.Ε. από τη 

Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 

128/Α) και του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α). 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από όλα τα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

6.2.1 Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών 

(κλάδος αυτοκινήτου) των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων διαχειριστικών χρήσεων προ του 

έτους δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 40.000.000,00 €, για το 
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σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων και πάντως μεγαλύτερη της μίας (1) 

διαχειριστικής χρήσης τότε, για τον μέσο ειδικό κύκλο εργασιών και για όσες οικονομικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα ληφθούν υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα σύμβαση, οικονομικά 

στοιχεία (ισολογισμοί/χρηματοοικονομικές καταστάσεις), για τα έτη που δραστηριοποιούνται. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

6.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

διαθέτουν: 

6.3.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021) να έχουν συνάψει ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, των οποίων το σύνολο των ασφαλίστρων θα πρέπει να είναι ποσού τουλάχιστον ίσο  με 

την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης), και να αφορούν σε 

ασφαλιστικές καλύψεις σχετικές με τον κλάδο των αυτοκινήτων. 

6.3.2 Τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για την παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και οδικής 

βοήθειας βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του και  Ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α΄44), η οποία θα 

αφορά σε  

α) όλα τα επιβατικά και όλα τα μικρά φορτηγά έως 3.5tμε μονούς τροχούς ή διπλούς τροχούς στο 

πίσω άξονα και όλα τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα  

β) τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα του στόλου Μικτού βάρους έως 26t,  όχι με μεμονωμένες μεταφορές, 

αλλά ως ασφαλιστική κάλυψη στο σύνολο των οχημάτων που απαιτείται. 

γ) δέκα (10) μεταφορές με κλιμακοφόρο. 

Η Οδική βοήθεια θα παρέχεται άμεσα εντός τριάντα (30) λεπτών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας 

σε κάθε σημείο της Αττικής, και θα περιλαμβάνει άμεση ρυμούλκηση από τον τόπο του συμβάντος 

έως το συνεργείο που θα υποδειχθεί εντός Αττικής, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

7.1 Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία (Διεύθυνση 

Μηχανολογικού) και θα αφορά  είτε στην επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων των ήδη ασφαλισμένων 

οχημάτων – μηχανημάτων έργου για διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της αρχικής 

σύμβασης, είτε στην ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα 

πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Η ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την τυχόν 

επέκταση της ασφάλισης του υπάρχοντος στόλου, όπως και των νέων οχημάτων θα γίνει με τους ίδιους 

όρους της αρχικής σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενό της, καθώς και αποτελούν μέρος της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του αναδόχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  

7.2 Η άσκηση του μονομερούς αυτού δικαιώματος του Δήμου γίνεται με: α) την κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο 

σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, 

στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο των υπηρεσιών, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το 

αντίστοιχο τίμημα, και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου 

εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και β) την υπογραφή, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης, νέου συμφωνητικού 

προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

7.3 Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται για 

πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου. 

7.4 Η ασφάλιση τους θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου 

του Δήμου. 

7.5 Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016  κυρώσεις 

(κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου εκπτώτου κλπ), καθώς και στο 

κείμενο της αρχικής σύμβασης.  

7.6 Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύπτει από τυχόν ακυρώσεις οχημάτων θα χρησιμοποιείται είτε για την 

ασφάλιση νέων, χωρίς ενεργοποίηση της προαίρεσης, είτε θα επιστρέφεται στο ταμείο του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα παντός είδους οχήματα του Δήμου Αθηναίων που θα 

αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας 

προς αυτόν, με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου και για όλες τις καλύψεις 

που θα του ζητηθούν με τους ίδιους όρους και με τα ίδια ποσοστά ασφάλισης. 

8.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στη 

Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου υποχρεωτικά τον πίνακα οχημάτων και μηχανημάτων με τα 

αντίστοιχα επιμέρους ασφάλιστρα (μικτά και καθαρά) για κάθε όχημα ξεχωριστά. Η κατάσταση θα 
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χρησιμοποιηθεί για την τυχόν αφαίρεση ασφαλίστρων και την επιστροφή τους σε περίπτωση που κάποιο 

όχημα διακοπεί  η ασφάλισή του λόγω απόσυρσης,δωρεάς,κλοπής ή ακινητοποίησης και τη 

χρησιμοποίηση τους για ασφάλιση τυχόν νέου οχήματος που θα αποκτηθεί. 

8.3 Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου (γραπτώς ή 

ηλεκτρονικά) τη Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και να 

αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων κατά όχημα με το ύψος της αποζημίωσης 

που καταβλήθηκε και το απόθεμα της κάθε ζημιάς. 

8.4 Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως μετά την διακοπή ασφάλισης κάποιου οχήματος για 

το υπόλοιπο πιστωτικό ποσό του ασφαλιστηρίου που αφορά το όχημα.  

8,5 Τα ανταλλακτικά των οχημάτων θα είναι γνήσια και οι οποίες εργασίες προκύπτουν θα γίνονται υπό την 

επίβλεψη των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου.  

8.6 Η αναγγελία τυχόν ζημιάς θα ανακοινώνεται στον ανάδοχο το αργότερο εντός [8] ημερών εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1   Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης: Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων, η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως την 30/03/2026 και θα περιλαμβάνει 6 

εξαμηνιαίες ανανεώσεις, αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

9.2  Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων, καθώς 

και ικανό διάστημα ώστε ο ανάδοχος να εκδώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, αλλά και ο Δήμος Αθηναίων να τις 

εξοφλήσει, για να έχει ισχύ η ασφάλιση, στο πρώτο έτος της σύμβασης, η έναρξη της ασφαλιστικής περιόδου θα είναι είκοσι 

(20) μέρες μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στείλει τις ειδοποιήσεις 

πληρωμής το ανώτερο μέχρι δέκα μέρες από την έναρξη της ισχύς της σύμβασης. 

9.3  Η παραπάνω διαδικασία δεν επηρεάζει τη συμβατική τιμή, η οποία είναι σταθερή για τρία (3) έτη, καθώς και ότι δύναται 

οι διαδικασίες και η ασφαλιστική έναρξη το πρώτο έτος να είναι ταχύτερα της εικοστής ημέρας της σύμβασης. 

9.4 Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την 

ημερομηνία λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις εξαμηνιαίες 

ανανεώσεις του συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

9.5  Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση (Δ/νση Μηχανολογικού), η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 

50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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9.6 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν εισήγησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην Οικονομική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

10.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

10.2 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης (ασφαλίστρων) θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη της 

ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και το άρθρο 169 του ν. 4261/2014, σύμφωνα με τα οποία όλες οι 

ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους 

δεν θα αρχίζει πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου.  

10.3 Η πληρωμή του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του ν.4782/21 καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου 

για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους  χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

10.4 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την   

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή 

τροποποιητικής σύμβασης  

β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)Η κράτηση αυτή 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
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Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών 

ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ( παρ. 6  άρθρο 

36  ν. 4412/2016).  

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄)). 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% για τις παρεχόμενες υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 

ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄)). 

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στις προσφερόμενες τιμές, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και 

κάθε άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι 

δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ 

αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση 

Μηχανολογικού, η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή (ως αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

11.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

11.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

12.1  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
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ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται 

και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

12.2  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ)τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

13.1  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 221 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 108 του ν.4782/21. 

13.2  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 

την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

13.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
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γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες 

13.4   Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220 Ν.4412/2016. 

13.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

13.6  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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β) εάν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις 

σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός 

του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου 8 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος  για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ανωτέρα βία: Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, και 

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν.4782/2021 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

15.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του  αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 





Σελίδα | 81 

 

15.2 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

16.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ' αφορμής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

16.2  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της Μελέτης, ισχύουν οι διατάξεις των ν. 4412/2016 και 

4782/2021 καθώς και  τις διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του κλάδου αυτοκινήτου. 

ΑΡΘΡΟ 17ο
 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

17.1   Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 

17.2 Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων που αναφέρονται  στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.  

17.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και ανάδοχος που υποβάλλει τέτοια προσφορά 

απορρίπτεται και αποκλείεται από τη συνέχιση της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 

18.1 Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της χρονικής 

Παράτασης, εκτός και αν προκύψουν αλλαγές σε ασφαλιστικά όρια κατόπιν αλλαγής νομοθεσίας, όπως για 

παράδειγμα η αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται στο  

ΦΕΚ Β΄2550/18.08.2016 όπου στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής 

απαιτείται η τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  

  

ΕΕ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ––   ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ   

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0




Σελίδα | 83 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Α ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Β ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΑΒΝ0489 30 168,45 €     

2 ΑΒΝ0837 20 120,24 €     

3 ΑΒΝ931 20 168,45 €     

4 ΑΚΕ3711 20 117,51 €     

5 ΑΚΕ3724 20 117,51 €     

6 ΑΚΕ3740 20 117,51 €     

7 ΑΚΕ3743 30 117,51 €     

8 ΑΚΕ3752 30 117,51 €     

9 ΑΚΕ7437 30 117,51 €     

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 
συμπεριλαμβανομένου      δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00 €) 
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10 ΑΚΕ7439 30 117,51 €     

11 ΑΚΕ7441 30 117,51 €     

12 ΑΚΕ7443 30 117,51 €     

13 ΑΚΕ7445 30 117,51 €     

14 ΑΚΕ7447 30 117,51 €     

15 ΑΚΕ7794 20 117,51 €     

16 ΑΚΕ8086 20 117,51 €     

17 ΑΜ50005 30 507,48 €     

18 ΑΜ56047 30 484,75 €     

19 ΑΥΕ686 20 331,80 €     

20 ΒΒ980 30 117,51 €     

21 ΒΗΝ149 30 299,26 €     

22 ΒΗΝ150 30 299,27 €     

23 ΒΗΝ151 30 299,26 €     

24 ΒΗΝ155 30 299,26 €     

25 ΒΜΤ107 20 168,45 €     

26 ΒΜΤ109 20 168,45 €     

27 ΒΜΤ110 20 168,45 €     

28 ΒΜΤ112 20 168,45 €     

29 ΒΡΒ100 20 185,12 €     

30 ΒΡΒ101 20 185,12 €     

31 ΒΡΒ102 20 185,12 €     

32 ΒΡΒ103 20 185,12 €     

33 ΒΡΒ104 20 185,12 €     

34 ΒΡΒ105 20 185,12 €     

35 ΒΡΒ106 20 185,12 €     

36 ΒΡΒ107 20 185,12 €     

37 ΒΡΒ108 20 185,12 €     

38 ΒΡΒ109 20 185,12 €     

39 ΒΡΒ110 20 185,12 €     

40 ΒΡΒ111 20 185,12 €     
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41 ΒΡΒ81 20 185,12 €     

42 ΒΡΒ82 20 185,12 €     

43 ΒΡΒ83 20 185,12 €     

44 ΒΡΒ84 20 185,12 €     

45 ΒΡΒ85 20 185,12 €     

46 ΒΡΒ86 20 185,12 €     

47 ΒΡΒ87 20 185,12 €     

48 ΒΡΒ88 20 185,12 €     

49 ΒΡΒ89 20 185,12 €     

50 ΒΡΒ90 20 185,12 €     

51 ΒΡΒ91 20 185,12 €     

52 ΒΡΒ92 20 185,12 €     

53 ΒΡΒ94 20 185,12 €     

54 ΒΡΒ95 20 185,12 €     

55 ΒΡΒ96 20 185,12 €     

56 ΒΡΒ97 20 185,12 €     

57 ΒΡΒ98 20 124,38 €     

58 ΒΡΒ99 20 185,12 €     

59 ΒΡΕ802 20 218,15 €     

60 ΒΡΕ803 20 218,15 €     

61 ΒΡΕ804 20 218,15 €     

62 ΒΡΕ805 20 218,15 €     

63 ΒΡΕ806 20 218,15 €     

64 ΒΡΕ807 20 218,15 €     

65 ΒΡΕ808 20 218,15 €     

66 ΒΡΕ809 20 218,15 €     

67 ΖΖΑ0663 20 299,26 €     

68 ΖΖΑ0701 20 168,45 €     

69 ΖΖΑ0705 30 168,45 €     

70 ΖΖΑ0706 30 168,45 €     

71 ΖΖΑ0707 30 168,45 €     
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72 ΖΖΑ0709 30 168,45 €     

73 ΖΖΑ0711 30 168,45 €     

74 ΖΖΑ0712 30 168,45 €     

75 ΖΖΑ0713 30 168,45 €     

76 ΖΖΑ0715 30 168,45 €     

77 ΖΖΑ669 30 299,26 €     

78 ΖΖΑ704 30 168,45 €     

79 ΖΟΕ27 20 331,80 €     

80 ΖΟΕ447 20 331,80 €     

81 ΗΒΚ702 30 168,45 €     

82 ΗΒΚ703 30 168,45 €     

83 ΗΒΚ704 30 168,45 €     

84 ΗΒΚ705 30 168,45 €     

85 ΗΒΚ706 30 168,45 €     

86 ΗΒΚ708 30 168,45 €     

87 ΗΒΚ709 30 168,45 €     

88 ΗΒΚ710 30 168,45 €     

89 ΗΒΚ711 30 168,45 €     

90 ΗΒΚ712 30 168,45 €     

91 ΗΒΚ713 30 168,45 €     

92 ΗΒΚ714 30 168,45 €     

93 ΗΒΚ715 30 168,45 €     

94 ΗΒΚ716 30 168,45 €     

95 ΗΒΚ717 30 168,45 €     

96 ΗΒΚ718 30 168,45 €     

97 ΗΒΚ719 30 168,45 €     

98 ΗΒΚ720 30 168,45 €     

99 ΗΒΚ721 30 168,45 €     

100 ΗΒΚ722 30 168,45 €     

101 ΗΒΚ723 30 168,45 €     

102 ΗΒΚ724 30 168,45 €     
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103 ΗΒΚ766 30 168,45 €     

104 ΗΒΤ0981 30 168,45 €     

105 ΙΒΥ0088 30 299,26 €     

106 ΙΕΕ0458 30 299,26 €     

107 ΙΕΕ0624 30 299,26 €     

108 ΙΕΜ0418 30 168,45 €     

109 ΙΕΟ0992 30 299,26 €     

110 ΙΕΟ0993 30 299,26 €     

111 ΙΕΟ0999 30 299,26 €     

112 ΙΕΡ0004 30 299,26 €     

113 ΙΕΡ0005 30 299,26 €     

114 ΙΖΟ0201 30 299,26 €     

115 ΙΖΟ0205 20 168,45 €     

116 ΙΖΟ0208 20 299,26 €     

117 ΙΖΟ0216 20 168,45 €     

118 ΙΖΟ0217 20 299,26 €     

119 ΙΖΟ0251 20 299,26 €     

120 ΙΖΡ0062 20 168,45 €     

121 ΙΖΤ597 30 168,45 €     

122 ΙΟΤ0812 20 168,45 €     

123 ΙΡΚ0433 20 299,26 €     

124 ΙΡΚ0434 20 299,26 €     

125 ΙΡΚ0435 20 299,26 €     

126 ΙΡΚ0438 20 168,45 €     

127 ΙΡΚ0440 20 299,27 €     

128 ΙΡΚ0441 20 299,26 €     

129 ΙΡΚ0442 20 299,26 €     

130 ΙΡΜ0708 20 168,45 €     

131 ΙΡΜ0709 20 168,45 €     

132 ΙΡΜ0713 30 168,45 €     

133 ΙΡΜ0714 30 168,45 €     
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134 ΙΡΜ0715 30 168,45 €     

135 ΙΡΜ0716 30 168,45 €     

136 ΙΡΜ0722 30 168,45 €     

137 ΙΡΜ0723 30 168,45 €     

138 ΙΡΜ0725 30 168,45 €     

139 ΙΡΜ0733 30 168,45 €     

140 ΙΡΜ0734 30 168,45 €     

141 ΙΡΜ0739 30 168,45 €     

142 ΙΡΜ0740 30 168,45 €     

143 ΙΡΜ0744 30 168,45 €     

144 ΙΡΜ0745 30 168,45 €     

145 ΙΡΜ0747 30 168,45 €     

146 ΙΡΜ0748 30 168,45 €     

147 ΙΡΜ0753 30 168,45 €     

148 ΙΡΜ0896 30 168,45 €     

149 ΙΡΜ0897 30 168,45 €     

150 ΙΡΜ0898 30 168,45 €     

151 ΙΡΜ0899 30 168,45 €     

152 ΙΡΜ0901 30 168,45 €     

153 ΙΡΜ0902 30 168,45 €     

154 ΙΡΜ0903 30 168,45 €     

155 ΙΡΜ0904 30 168,45 €     

156 ΙΡΜ0905 30 168,45 €     

157 ΙΡΜ0906 30 168,45 €     

158 ΙΡΜ0907 30 168,45 €     

159 ΙΡΜ0908 30 168,45 €     

160 ΙΡΜ0909 30 168,45 €     

161 ΙΡΜ0910 30 168,45 €     

162 ΙΡΜ0911 30 168,45 €     

163 ΙΡΜ0912 30 168,45 €     

164 ΙΡΜ0913 30 168,45 €     
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165 ΙΡΜ0914 30 168,45 €     

166 ΙΡΜ0915 30 168,45 €     

167 ΙΡΜ0916 30 168,45 €     

168 ΙΡΜ0917 30 168,45 €     

169 ΙΡΝ0298 20 168,45 €     

170 ΙΡΝ0299 30 168,45 €     

171 ΚΗΗ1010 20 1.436,51 €     

172 ΚΗΗ1012 20 1.436,51 €     

173 ΚΗΗ1015 20 1.436,48 €     

174 ΚΗΗ1025 20 1.755,62 €     

175 ΚΗΗ1026 20 1.755,62 €     

176 ΚΗΗ1027 20 1.634,45 €     

177 ΚΗΗ1089 20 348,92 €     

178 ΚΗΗ1091 20 348,93 €     

179 ΚΗΗ1093 20 348,92 €     

180 ΚΗΗ1096 20 348,92 €     

181 ΚΗΗ1098 20 348,92 €     

182 ΚΗΗ1099 20 348,92 €     

183 ΚΗΗ1102 20 348,93 €     

184 ΚΗΗ1106 20 348,92 €     

185 ΚΗΗ1108 20 348,92 €     

186 ΚΗΗ1111 20 348,92 €     

187 ΚΗΗ1116 20 348,92 €     

188 ΚΗΗ1119 20 348,92 €     

189 ΚΗΗ1122 20 348,92 €     

190 ΚΗΗ1123 20 687,74 €     

191 ΚΗΗ1124 20 687,78 €     

192 ΚΗΗ1125 20 687,74 €     

193 ΚΗΗ1126 20 687,74 €     

194 ΚΗΗ1127 20 576,39 €     

195 ΚΗΗ1128 20 687,78 €     
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196 ΚΗΗ1130 20 1.277,09 €     

197 ΚΗΗ1131 20 605,62 €     

198 ΚΗΗ1132 20 605,62 €     

199 ΚΗΗ1133 20 605,62 €     

200 ΚΗΗ1135 20 605,62 €     

201 ΚΗΗ1136 20 879,01 €     

202 ΚΗΗ1137 20 878,95 €     

203 ΚΗΗ1138 20 460,20 €     

204 ΚΗΗ1139 20 878,95 €     

205 ΚΗΗ1140 20 460,20 €     

206 ΚΗΗ1141 20 460,20 €     

207 ΚΗΗ1142 20 1.156,66 €     

208 ΚΗΗ1144 20 460,20 €     

209 ΚΗΗ1145 20 460,20 €     

210 ΚΗΗ1147 20 460,20 €     

211 ΚΗΗ1148 20 460,20 €     

212 ΚΗΗ1149 20 617,37 €     

213 ΚΗΗ1150 20 460,26 €     

214 ΚΗΗ1151 20 460,20 €     

215 ΚΗΗ1152 20 460,20 €     

216 ΚΗΗ1153 20 460,26 €     

217 ΚΗΗ1154 20 460,20 €     

218 ΚΗΗ1155 20 460,20 €     

219 ΚΗΗ1157 20 460,20 €     

220 ΚΗΗ1158 20 460,26 €     

221 ΚΗΗ1159 20 460,20 €     

222 ΚΗΗ1164 20 717,00 €     

223 ΚΗΗ1168 20 717,00 €     

224 ΚΗΗ1170 20 717,00 €     

225 ΚΗΗ1171 20 716,94 €     

226 ΚΗΗ1172 20 717,00 €     
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227 ΚΗΗ1173 20 717,00 €     

228 ΚΗΗ1175 20 716,94 €     

229 ΚΗΗ1176 20 717,00 €     

230 ΚΗΗ1177 20 716,83 €     

231 ΚΗΗ1178 20 687,61 €     

232 ΚΗΗ1179 20 687,78 €     

233 ΚΗΗ1180 20 687,74 €     

234 ΚΗΗ1183 20 687,78 €     

235 ΚΗΗ1184 20 687,74 €     

236 ΚΗΗ1185 20 687,78 €     

237 ΚΗΗ1186 20 687,78 €     

238 ΚΗΗ1187 20 687,74 €     

239 ΚΗΗ1189 20 687,78 €     

240 ΚΗΗ1190 20 873,61 €     

241 ΚΗΗ1193 20 687,74 €     

242 ΚΗΗ1194 20 687,74 €     

243 ΚΗΗ1195 20 687,74 €     

244 ΚΗΗ1197 20 687,78 €     

245 ΚΗΗ1198 20 1.436,51 €     

246 ΚΗΗ1199 20 1.436,51 €     

247 ΚΗΗ1200 20 1.436,42 €     

248 ΚΗΗ1201 20 1.436,48 €     

249 ΚΗΗ1203 20 1.436,26 €     

250 ΚΗΗ1204 20 1.436,51 €     

251 ΚΗΗ1205 20 1.436,48 €     

252 ΚΗΗ1206 20 912,98 €     

253 ΚΗΗ1208 20 1.076,40 €     

254 ΚΗΗ1210 20 1.076,36 €     

255 ΚΗΗ1211 20 1.076,36 €     

256 ΚΗΗ1216 20 1.209,69 €     

257 ΚΗΗ1217 20 1.209,69 €     
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258 ΚΗΗ1218 20 1.209,75 €     

259 ΚΗΗ1220 20 1.209,69 €     

260 ΚΗΗ1221 20 1.209,69 €     

261 ΚΗΗ1222 20 1.209,75 €     

262 ΚΗΗ1223 20 1.209,69 €     

263 ΚΗΗ1224 20 1.209,69 €     

264 ΚΗΗ1225 20 1.843,13 €     

265 ΚΗΗ1245 20 547,16 €     

266 ΚΗΗ1249 20 746,09 €     

267 ΚΗΗ1250 20 746,09 €     

268 ΚΗΗ1251 20 746,09 €     

269 ΚΗΗ1252 20 746,14 €     

270 ΚΗΗ1253 20 746,09 €     

271 ΚΗΗ1285 20 873,47 €     

272 ΚΗΗ1291 30 474,80 €     

273 ΚΗΗ1326 30 480,17 €     

274 ΚΗΗ1327 30 480,17 €     

275 ΚΗΗ1328 30 480,18 €     

276 ΚΗΗ1329 30 480,18 €     

277 ΚΗΗ1330 30 480,18 €     

278 ΚΗΗ1331 30 480,18 €     

279 ΚΗΗ1332 30 480,18 €     

280 ΚΗΗ1333 30 480,17 €     

281 ΚΗΗ1334 30 480,18 €     

282 ΚΗΗ1335 30 480,18 €     

283 ΚΗΗ1336 30 480,17 €     

284 ΚΗΗ1337 30 480,18 €     

285 ΚΗΗ1676 30 1.784,93 €     

286 ΚΗΗ1677 30 1.784,93 €     

287 ΚΗΗ1678 30 1.784,93 €     

288 ΚΗΗ1679 30 1.784,93 €     
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289 ΚΗΗ1680 30 1.784,93 €     

290 ΚΗΗ1681 30 1.784,93 €     

291 ΚΗΗ1682 30 1.784,93 €     

292 ΚΗΗ1683 30 1.784,93 €     

293 ΚΗΗ1730 20 1.538,30 €     

294 ΚΗΗ1732 20 1.538,35 €     

295 ΚΗΗ1733 20 1.538,42 €     

296 ΚΗΗ1735 20 1.538,35 €     

297 ΚΗΗ1736 20 1.538,55 €     

298 ΚΗΗ1738 20 1.538,55 €     

299 ΚΗΗ1741 20 1.538,55 €     

300 ΚΗΗ1742 20 1.538,42 €     

301 ΚΗΗ1745 20 1.538,30 €     

302 ΚΗΗ1764 20 1.538,55 €     

303 ΚΗΗ1765 20 1.538,55 €     

304 ΚΗΗ1768 20 1.538,55 €     

305 ΚΗΗ1769 20 1.538,35 €     

306 ΚΗΗ1770 20 1.538,55 €     

307 ΚΗΗ1771 20 1.538,55 €     

308 ΚΗΗ1790 20 1.538,62 €     

309 ΚΗΗ1792 20 1.538,55 €     

310 ΚΗΗ1826 20 1.450,72 €     

311 ΚΗΗ1830 20 1.436,43 €     

312 ΚΗΗ1833 20 1.348,93 €     

313 ΚΗΗ1846 20 1.407,15 €     

314 ΚΗΗ1847 20 1.407,15 €     

315 ΚΗΗ1849 20 1.436,33 €     

316 ΚΗΗ1850 20 912,98 €     

317 ΚΗΗ4374 20 1.435,42 €     

318 ΚΗΗ4375 20 1.435,50 €     

319 ΚΗΗ4376 20 1.435,50 €     
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320 ΚΗΗ4377 20 1.435,50 €     

321 ΚΗΗ4378 20 1.436,37 €     

322 ΚΗΗ4379 20 1.436,11 €     

323 ΚΗΗ4380 20 1.436,37 €     

324 ΚΗΗ4381 20 1.407,14 €     

325 ΚΗΗ4382 20 1.436,35 €     

326 ΚΗΗ4383 20 1.348,93 €     

327 ΚΗΗ4384 20 1.407,14 €     

328 ΚΗΗ4385 20 1.407,14 €     

329 ΚΗΗ4386 20 1.436,37 €     

330 ΚΗΗ4387 20 1.436,37 €     

331 ΚΗΗ4410 20 1.843,13 €     

332 ΚΗΗ4411 20 1.843,13 €     

333 ΚΗΗ4412 20 1.843,13 €     

334 ΚΗΗ4413 20 1.784,93 €     

335 ΚΗΗ4414 20 1.784,85 €     

336 ΚΗΗ4415 20 1.784,85 €     

337 ΚΗΗ4416 20 1.784,85 €     

338 ΚΗΗ4418 20 1.436,33 €     

339 ΚΗΗ4420 20 1.436,27 €     

340 ΚΗΗ4421 20 1.436,40 €     

341 ΚΗΗ4423 20 1.436,40 €     

342 ΚΗΗ4424 20 1.436,21 €     

343 ΚΗΗ4427 20 1.436,40 €     

344 ΚΗΗ4429 20 1.436,27 €     

345 ΚΗΗ4430 20 1.436,40 €     

346 ΚΗΗ4431 20 1.436,40 €     

347 ΚΗΗ4432 20 1.436,40 €     

348 ΚΗΗ4434 20 1.436,40 €     

349 ΚΗΗ4435 20 1.436,40 €     

350 ΚΗΗ4436 20 1.436,40 €     
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351 ΚΗΗ4437 20 1.436,40 €     

352 ΚΗΗ4438 20 1.436,40 €     

353 ΚΗΗ4750 20 1.436,33 €     

354 ΚΗΗ4751 20 1.436,40 €     

355 ΚΗΗ4752 20 1.436,40 €     

356 ΚΗΗ4753 20 1.436,40 €     

357 ΚΗΗ4754 20 1.436,40 €     

358 ΚΗΗ4755 20 1.436,26 €     

359 ΚΗΗ4757 20 1.436,40 €     

360 ΚΗΗ4758 20 1.436,40 €     

361 ΚΗΗ4759 20 1.436,40 €     

362 ΚΗΗ4761 20 1.436,33 €     

363 ΚΗΗ4763 20 1.436,40 €     

364 ΚΗΗ4764 20 1.436,40 €     

365 ΚΗΗ4765 20 1.436,40 €     

366 ΚΗΗ4766 20 1.436,12 €     

367 ΚΗΗ4767 20 1.436,33 €     

368 ΚΗΗ4768 20 1.436,40 €     

369 ΚΗΗ4769 20 1.436,40 €     

370 ΚΗΗ4770 20 1.436,10 €     

371 ΚΗΗ4771 20 1.436,40 €     

372 ΚΗΗ4772 20 1.436,40 €     

373 ΚΗΗ4773 20 1.436,40 €     

374 ΚΗΗ4774 20 1.436,21 €     

375 ΚΗΗ6245 20 1.538,55 €     

376 ΚΗΗ7378 20 1.709,55 €     

377 ΚΗΗ7379 20 1.709,71 €     

378 ΚΗΗ7380 20 1.709,55 €     

379 ΚΗΗ7381 20 1.709,71 €     

380 ΚΗΗ7382 20 1.709,71 €     

381 ΚΗΗ7383 20 1.709,55 €     
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382 ΚΗΗ7384 20 1.709,71 €     

383 ΚΗΗ7385 20 1.723,92 €     

384 ΚΗΗ7386 20 1.723,92 €     

385 ΚΗΗ7387 20 1.723,92 €     

386 ΚΗΗ7388 20 1.723,92 €     

387 ΚΗΗ7409 20 1.538,30 €     

388 ΚΗΗ7639 20 1.538,55 €     

389 ΚΗΗ7640 20 1.538,35 €     

390 ΚΗΗ7680 20 1.875,23 €     

391 ΚΗΗ7681 20 1.875,23 €     

392 ΚΗΗ7682 20 1.875,23 €     

393 ΚΗΗ7683 20 1.875,23 €     

394 ΚΗΗ7684 20 1.875,23 €     

395 ΚΗΗ7685 20 1.875,23 €     

396 ΚΗΗ7686 20 1.875,23 €     

397 ΚΗΗ7687 20 1.875,23 €     

398 ΚΗΗ7688 20 1.875,23 €     

399 ΚΗΗ7689 20 1.875,23 €     

400 ΚΗΗ7690 20 1.875,20 €     

401 ΚΗΗ7691 20 1.875,23 €     

402 ΚΗΗ7692 20 1.875,23 €     

403 ΚΗΗ7693 20 1.875,23 €     

404 ΚΗΗ7694 20 1.875,23 €     

405 ΚΗΗ7695 20 1.875,00 €     

406 ΚΗΗ7696 20 1.875,23 €     

407 ΚΗΗ7697 20 1.875,23 €     

408 ΚΗΗ7698 20 1.875,23 €     

409 ΚΗΗ7699 20 1.875,23 €     

410 ΚΗΗ7700 20 1.875,05 €     

411 ΚΗΗ7701 20 1.875,23 €     

412 ΚΗΗ7702 20 1.875,14 €     
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413 ΚΗΗ7703 20 1.875,23 €     

414 ΚΗΗ7704 20 1.875,23 €     

415 ΚΗΗ7718 20 728,42 €     

416 ΚΗΗ7719 20 1.385,08 €     

417 
ΚΗΗ7739 

20 
1.385,08 € 

    

418 
ΚΗΗ7790 

20 
1.246,42 € 

    

419 
ΚΗΗ7801 

20 
3.020,68 € 

 

   

420 
ΚΗΗ7816 

20 
348,92 € 

 

   

421 
ΚΗΗ7822 

20 
417,50 € 

 

   

422 
ΚΗΗ7834 

20 
1.393,80 € 

    

423 
ΚΗΗ7835 

20 
1.393,80 € 

    

424 
ΚΗΗ7836 

20 
1.393,80 € 

    

425 
ΚΗΗ7837 

20 
1.393,80 € 

    

426 
ΚΗΗ7838 

20 
1.393,80 € 

    

427 
ΚΗΗ7839 

20 
1.393,80 € 

    

428 ΚΗΗ7840 20 1.311,22 €     

429 ΚΗΗ7841 20 1.311,08 €     

430 
ΚΗΗ7842 

20 
1.393,80 € 

    

431 
ΚΗΗ7843 

20 
1.393,80 € 

    

432 
ΚΗΗ7844 

20 
1.393,80 € 

    

433 
ΚΗΗ7845 

20 
1.393,80 € 
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434 
ΚΗΗ7846 

20 
1.393,80 € 

    

435 
ΚΗΗ7847 

20 
1.393,80 € 

    

436 
ΚΗΗ7848 

20 
1.393,80 € 

    

437 
ΚΗΗ7849 

20 
1.393,80 € 

    

438 ΚΗΗ7860 20 1.590,08 €     

439 ΚΗΗ7861 20 1.590,08 €     

440 ΚΗΗ7862 20 1.590,08 €     

441 ΚΗΗ7863 20 1.590,08 €     

442 ΚΗΗ7864 20 1.590,08 €     

443 ΚΗΗ7865 20 1.590,08 €     

444 ΚΗΗ7866 20 1.590,08 €     

445 ΚΗΗ7867 20 1.590,08 €     

446 ΚΗΗ7868 20 1.590,08 €     

447 ΚΗΗ7869 20 1.509,22 €     

448 ΚΗΗ7870 20 1.509,22 €     

449 ΚΗΗ7871 20 1.509,24 €     

450 ΚΗΗ7872 20 1.509,20 €     

451 ΚΗΗ7873 20 1.509,22 €     

452 ΚΗΗ7874 20 1.509,22 €     

453 ΚΗΗ7875 20 1.509,22 €     

454 ΚΗΗ7885 20 348,92 €     

455 
ΚΗΗ7903 

20 
1.395,27 € 

    

456 
ΚΗΗ7904 

20 
1.391,30 € 

    

457 
ΚΗΗ7905 

20 
1.379,50 € 
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458 
ΚΗΗ7906 

20 
1.379,50 € 

    

459 
ΚΗΗ7907 

20 
1.379,50 € 

    

460 
ΚΗΗ7908 

20 
1.391,30 € 

    

461 
ΚΗΗ7909 

20 
1.391,30 € 

    

462 
ΚΗΗ7910 

20 
1.391,30 € 

    

463 ΚΗΗ7921 20 416,59 €     

464 ΚΗΗ7922 20 416,59 €     

465 ΚΗΗ7939 20 1.353,77 €     

466 ΚΗΗ7940 20 1.353,77 €     

467 ΚΗΗ7941 20 1.353,77 €     

468 ΚΗΗ7942 20 1.353,77 €     

469 ΚΗΗ7943 20 1.353,77 €     

470 ΚΗΗ7944 20 1.353,77 €     

471 ΚΗΗ7945 20 1.353,77 €     

472 ΚΗΗ7946 20 1.353,77 €     

473 ΚΗΗ8300 20 1.685,75 €     

474 ΚΗΗ8301 20 1.844,90 €     

475 ΚΗΗ8302 20 1.844,97 €     

476 ΚΗΗ8380 30 331,33 €     

477 ΚΗΗ8983 20 581,50 €     

478 ΚΗΗ8984 20 581,50 €     

479 ΚΗΗ8985 20 581,50 €     

480 ΚΗΗ8986 20 581,50 €     

481 ΚΗΗ8987 20 581,50 €     

482 ΚΗΗ8988 20 581,50 €     

483 ΚΗΗ8989 20 581,50 €     

484 ΚΗΗ8990 20 581,50 €     

485 ΚΗΗ8991 20 581,50 €     
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486 ΚΗΗ8992 20 581,50 €     

487 ΚΗΗ9010 20 2.365,02 €     

488 ΚΗΗ9011 20 2.365,02 €     

489 ΚΗΗ9012 20 2.365,02 €     

490 ΚΗΗ9013 20 2.365,02 €     

491 ΚΗΗ9014 20 2.364,97 €     

492 ΚΗΗ9015 20 2.364,89 €     

493 ΚΗΗ9016 20 2.365,02 €     

494 ΚΗΗ9017 20 2.365,02 €     

495 ΚΗΗ9018 20 2.365,02 €     

496 ΚΗΗ9019 20 2.365,02 €     

497 ΚΗΗ9020 20 2.365,02 €     

498 ΚΗΗ9021 20 2.365,02 €     

499 ΚΗΗ9022 20 2.365,02 €     

500 ΚΗΗ9023 20 2.365,02 €     

501 ΚΗΗ9024 20 2.365,02 €     

502 ΚΗΗ9062 20 501,51 €     

503 ΚΗΗ9181 20 1.591,90 €     

504 ΚΗΗ9182 20 1.591,90 €     

505 ΚΗΗ9681 20 1.436,40 €     

506 ΚΗΗ9683 20 2.404,92 €     

507 ΚΗΗ9684 20 2.404,92 €     

508 ΚΗΗ9685 20 1.586,60 €     

509 ΚΗΗ9686 20 1.586,60 €     

510 ΚΗΙ1943 20 988,80 €     

511 ΚΗΙ1948 30 902,77 €     

512 ΚΗΙ1949 20 902,77 €     

513 ΚΗΙ1954 20 902,62 €     

514 ΚΗΙ3212 30 646,92 €     
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515 ΚΗΙ3213 20 646,92 €     

516 ΚΗΙ3215 30 646,92 €     

517 ΚΗΙ3216 20 646,92 €     

518 ΚΗΙ3217 30 646,92 €     

519 ΚΗΙ3218 30 646,92 €     

520 ΚΗΙ3221 30 646,92 €     

521 ΚΗΙ3230 30 535,52 €     

522 ΚΗΙ3270 20 902,70 €     

523 ΚΗΙ3271 20 902,70 €     

524 ΚΗΙ3273 30 902,70 €     

525 ΚΗΙ3274 30 902,70 €     

526 ΚΗΙ3275 30 902,70 €     

527 ΚΗΙ3276 30 902,70 €     

528 ΚΗΙ3277 30 902,70 €     

529 ΚΗΙ3278 30 902,70 €     

530 ΚΗΙ3288 20 3.020,68 €     

531 ΚΗΙ3315 20 1.074,62 €     

532 ΚΗΙ3370 20 1.020,16 €     

533 ΚΗΙ3371 20 1.049,37 €     

534 ΚΗΙ3417 20 495,90 €     

535 ΚΗΙ3418 20 495,90 €     

536 ΚΗΙ3561 30 458,74 €     

537 ΚΗΙ3562 30 458,74 €     

538 ΚΗΙ3563 20 902,77 €     

539 ΚΗΙ3564 30 902,77 €     

540 ΚΗΙ6051 30 456,03 €     

541 ΚΗΙ6052 30 456,05 €     

542 ΚΗΙ6053 30 456,03 €     

543 ΚΗΙ6105 20 331,33 €     

544 ΚΗΙ6110 20 331,33 €     

545 ΚΗΙ6114 20 331,33 €     
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546 ΚΗΙ6116 20 331,33 €     

547 ΚΗΙ6134 20 331,33 €     

548 ΚΗΙ6136 20 331,33 €     

549 ΚΗΙ6139 20 331,33 €     

550 ΚΗΙ6150 20 1.011,41 €     

551 ΚΗΙ6222 20 1.102,61 €     

552 ΚΗΙ6251 20 1.246,40 €     

553 ΚΗΙ6252 20 1.246,40 €     

554 ΚΗΙ6303 20 535,57 €     

555 ΚΗΙ6304 20 535,55 €     

556 ΚΗΙ6305 20 535,57 €     

557 ΚΗΙ6495 20 918,39 €     

558 ΚΗΙ6496 20 918,39 €     

559 ΚΗΙ6497 20 918,39 €     

560 ΚΗΙ6498 20 918,39 €     

561 ΚΗΙ6499 20 918,39 €     

562 ΚΗΙ6500 20 902,70 €     

563 ΚΗΙ6501 20 1.011,41 €     

564 ΚΗΙ6502 20 1.011,41 €     

565 ΚΗΙ6504 20 1.011,49 €     

566 ΚΗΙ6505 20 1.011,41 €     

567 ΚΗΙ6506 20 1.011,41 €     

568 ΚΗΙ6507 20 1.011,41 €     

569 ΚΗΙ6508 20 1.011,41 €     

570 ΚΗΙ6510 20 1.011,41 €     

571 ΚΗΙ6511 20 1.011,49 €     

572 
ΚΗΙ6512 

20 
1.011,41 € 

    

573 
ΚΗΙ6513 

20 
1.011,41 € 

    

574 
ΚΗΙ6516 

20 
1.131,79 € 
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575 
ΚΗΙ6549 

30 
331,33 € 

    

576 ΚΗΙ6609 20 731,59 €     

577 ΚΗΙ6610 30 731,59 €     

578 ΚΗΙ6611 20 731,59 €     

579 ΚΗΙ6612 30 731,59 €     

580 ΚΗΙ6642 30 437,46 €     

581 ΚΗΙ6643 30 437,54 €     

582 ΚΗΙ6645 20 337,25 €     

583 ΚΗΙ6646 30 337,25 €     

584 ΚΗΙ6650 20 337,25 €     

585 ΚΗΙ6901 20 918,39 €     

586 ΚΗΙ6905 30 458,74 €     

587 ΚΗΙ6906 30 458,74 €     

588 ΚΗΙ6907 30 458,77 €     

589 ΚΗΙ6908 30 458,74 €     

590 ΚΗΙ6909 30 458,74 €     

591 ΚΗΙ6910 30 458,74 €     

592 ΚΗΙ6911 30 452,44 €     

593 ΚΗΙ6912 30 458,77 €     

594 ΚΗΙ6913 30 458,77 €     

595 ΚΗΙ6914 30 458,77 €     

596 ΚΗΙ6916 30 425,85 €     

597 ΚΗΙ6917 30 425,74 €     

598 ΚΗΙ6919 30 425,85 €     

599 ΚΗΙ6923 30 535,56 €     

600 ΚΗΙ6953 20 716,92 €     

601 ΚΗΙ6954 20 716,94 €     

602 ΚΗΙ6957 20 784,54 €     

603 ΚΗΙ6958 20 784,54 €     

604 ΚΗΙ6999 20 1.078,62 €     
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605 ΚΗΙ7001 20 990,31 €     

606 ΚΗΙ7002 20 931,96 €     

607 ΚΗΙ7003 20 842,93 €     

608 ΚΗΙ7004 20 842,93 €     

609 ΚΗΙ7005 20 842,93 €     

610 ΚΗΙ7006 20 1.020,18 €     

611 ΚΗΙ7022 20 1.017,95 €     

612 ΚΗΙ7023 20 1.017,95 €     

613 ΚΗΙ7024 20 1.017,95 €     

614 ΚΗΙ7037 20 658,57 €     

615 ΚΗΙ9796 20 456,03 €     

616 ΚΗΙ9801 20 1.729,59 €     

617 ΚΗΙ9802 20 1.729,59 €     

618 ΚΗΙ9803 20 1.729,59 €     

619 ΚΗΙ9804 20 1.829,70 €     

620 ΚΗΙ9805 20 1.729,59 €     

621 ΚΗΙ9806 20 1.729,54 €     

622 
ΚΗΙ9807 

20 
520,56 € 

    

623 
ΚΗΙ9808 

20 
520,56 € 

    

624 
ΚΗΙ9809 

20 
520,56 € 

    

625 
ΚΗΙ9810 

20 
520,56 € 

    

626 
ΚΗΙ9811 

20 
520,56 € 

    

627 
ΚΗΙ9812 

20 
520,56 € 

    

628 
ΚΗΙ9813 

20 
520,56 € 
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629 
ΚΗΙ9814 

20 
520,56 € 

    

630 
ΚΗΙ9815 

20 
520,56 € 

    

631 
ΚΗΙ9816 

20 
520,56 € 

    

632 
ΚΗΙ9817 

20 
520,56 € 

    

633 
ΚΗΙ9818 

20 
520,56 € 

    

634 
ΚΗΙ9819 

20 
520,56 € 

    

635 
ΚΗΙ9820 

20 
520,56 € 

    

636 
ΚΗΙ9821 

20 
520,56 € 

    

637 
ΚΗΙ9822 

20 
520,56 € 

    

638 
ΚΗΙ9823 

20 
520,56 € 

    

639 ΚΗΟ1006 30 1.323,90 €     

640 ΚΗΟ2415 20 437,54 €     

641 ΚΗΟ2593 20 417,02 €     

642 ΚΗΟ2650 30 873,61 €     

643 ΚΗΟ3062 20 813,66 €     

644 ΚΗΟ3084 20 417,02 €     

645 ΚΗΟ3085 20 417,02 €     

646 ΚΗΟ3089 20 535,54 €     

647 ΚΗΟ3096 30 918,39 €     

648 ΚΗΟ3097 30 918,39 €     

649 ΚΗΟ3163 20 982,22 €     

650 ΚΗΟ3391 30 425,74 €     

651 ΚΗΥ8252 20 1.010,79 €     

652 ΚΗΥ8253 20 1.010,79 €     
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653 ΚΗΥ8254 30 1.122,15 €     

654 ΚΗΥ8363 20 938,09 €     

655 ΚΗΥ8390 30 425,85 €     

656 

ΚΗΥ8397 

30 

425,85 € 

    

657 

ΚΗΥ8412 

30 

425,74 € 

    

658 

ΚΗΥ8413 

20 

425,74 € 

    

659 

ΚΗΥ8414 

20 

425,85 € 

    

660 ΚΗΥ8415 20 425,74 €     

661 ΚΗΥ8416 30 425,74 €     

662 ΚΗΥ8417 30 425,74 €     

663 ΚΗΥ8418 30 425,74 €     

664 ΚΗΥ8419 20 425,85 €     

665 ΚΗΥ8420 20 425,85 €     

666 ΚΟΟ709 20 331,80 €     

667 ΚΤΥ1001 20 455,66 €     

668 ΚΤΥ1002 20 469,46 €     

669 ΚΤΥ1003 20 453,42 €     

670 ΚΤΥ1005 20 453,42 €     

671 ΚΤΥ1006 20 453,42 €     

672 ΚΤΥ1045 20 501,51 €     

673 ΚΤΥ1046 20 501,51 €     

674 ΚΤΥ1047 20 687,78 €     

675 ΚΤΥ1048 20 501,51 €     

676 ΚΤΥ1049 20 501,51 €     
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677 ΚΤΥ1627 20 687,78 €     

678 ΚΤΥ1788 20 717,00 €     

679 ΚΤΥ1792 20 501,51 €     

680 ΚΤΥ1793 20 501,51 €     

681 KTY1795  687,78 €     

682 ΜΕ108989 20 665,39 €     

683 ΜΕ110410 20 642,68 €     

684 ΜΕ110411 20 665,37 €     

685 ΜΕ111738 20 665,39 €     

686 ΜΕ112734 20 665,40 €     

687 ΜΕ113754 20 831,76 €     

688 ΜΕ113755 20 831,76 €     

689 ΜΕ113758 20 831,76 €     

690 ΜΕ113761 20 831,76 €     

691 ΜΕ113762 20 831,76 €     

692 ΜΕ113777 30 665,39 €     

693 ΜΕ115948 20 996,64 €     

694 ΜΕ115949 20 995,78 €     

695 ΜΕ115950 20 996,64 €     

696 ΜΕ115951 20 996,93 €     

697 ΜΕ115953 20 996,64 €     

698 ΜΕ115954 20 992,20 €     

699 ΜΕ115955 20 996,93 €     

700 ΜΕ115956 20 869,69 €     

701 ΜΕ115965 20 843,45 €     

702 ΜΕ115966 20 843,45 €     

703 ΜΕ115967 20 843,45 €     

704 ΜΕ115968 20 843,45 €     

705 ΜΕ115969 20 843,45 €     

706 ΜΕ115970 20 843,45 €     

707 ΜΕ115971 20 732,49 €     
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708 ΜΕ115972 20 843,45 €     

709 ΜΕ115973 20 843,45 €     

710 ΜΕ115974 20 843,45 €     

711 ΜΕ115975 20 732,49 €     

712 ΜΕ115976 20 843,45 €     

713 ΜΕ116452 20 732,49 €     

714 ΜΕ116453 20 732,49 €     

715 ΜΕ116464 30 637,08 €     

716 ΜΕ116620 30 553,72 €     

717 ΜΕ138773 20 1.745,07 €     

718 ΜΕ140279 20 3.412,14 €     

719 ΜΕ140280 20 3.412,14 €     

720 ΜΕ140281 20 3.429,47 €     

721 ΜΕ140282 20 3.412,14 €     

722 ΜΕ140322 20 3.737,47 €     

723 ΜΕ140323 20 3.737,47 €     

724 ΜΕ140324 20 3.737,47 €     

725 ΜΕ140325 20 3.737,47 €     

726 ΜΕ140326 20 3.737,47 €     

727 ΜΕ140327 20 3.737,47 €     

728 ΜΕ140328 20 3.737,47 €     

729 ΜΕ140333 20 3.737,47 €     

730 ΜΕ140334 20 3.737,47 €     

731 ΜΕ140335 20 3.737,47 €     

732 ΜΕ140343 20 3.737,47 €     

733 ΜΕ140344 20 3.737,47 €     

734 ΜΕ140345 20 3.737,47 €     

735 ΜΕ140346 20 3.737,47 €     
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736 

ΜΕ140349 

20 

3.072,67 € 

    

737 

ΜΕ140350 

20 

3.072,67 € 

    

738 
ΜΕ140351 

20 
2.640,53 € 

    

739 
ΜΕ140352 

20 
2.281,07 € 

    

740 
ΜΕ140353 

20 
2.601,99 € 

    

741 
ΜΕ140354 

20 
2.281,07 € 

    

742 
ΜΕ140355 

20 
3.072,67 € 

    

743 
ΜΕ140356 

20 
2.708,98 € 

    

744 
ΜΕ140357 

20 
2.708,98 € 

    

745 

ΜΕ140359 

20 

3.042,73 € 

    

746 

ΜΕ140360 

20 

3.072,04 € 

    

747 ΜΕ140853 20 3.346,56 €     

748 ΜΕ140854 20 3.346,56 €     

749 ΜΕ140855 20 3.402,42 €     

750 ΜΕ140856 20 3.346,56 €     

751 ΜΕ140857 20 3.346,56 €     

752 ΜΕ140858 20 3.346,56 €     

753 ΜΕ140859 20 3.346,56 €     

754 ΜΕ140860 20 3.346,56 €     

755 ΜΕ140861 20 3.346,56 €     
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756 ΜΕ140862 20 3.346,56 €     

757 ΜΕ142529 20 812,86 €     

758 ΜΕ142530 20 767,44 €     

759 ΜΕ142531 20 767,44 €     

760 ΜΕ142532 20 767,44 €     

761 ΜΕ142533 20 767,44 €     

762 ΜΕ142534 20 767,44 €     

763 ΜΕ142535 20 767,44 €     

764 ΜΕ142536 20 767,44 €     

765 ΜΕ142537 20 767,44 €     

766 ΜΕ142538 20 767,44 €     

767 ΜΕ142539 20 767,44 €     

768 ΜΕ142540 20 767,44 €     

769 ΜΕ142541 20 767,44 €     

770 ΜΕ142542 20 767,44 €     

771 ΜΕ142543 20 787,03 €     

772 ΜΕ142544 20 787,03 €     

773 ΜΕ142545 20 767,44 €     

774 ΜΕ142546 20 767,44 €     

775 ΜΕ142547 20 767,44 €     

776 ΜΕ142548 20 767,44 €     

777 ΜΕ142549 20 767,44 €     

778 ΜΕ144312 20 1.662,18 €     

779 ΜΕ42179 30 618,69 €     

780 ΜΕ42180 20 590,32 €     

781 ΜΕ53091 20 618,65 €     

782 ΜΕ56418 30 513,94 €     

783 ΜΕ57535 20 618,68 €     
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784 ΜΕ57545 20 665,44 €     

785 ΜΕ57546 20 665,44 €     

786 ΜΕ62457 30 590,97 €     

787 ΜΕ63934 30 636,13 €     

788 ΜΕ63935 30 531,46 €     

789 ΜΕ63936 20 636,13 €     

790 ΜΕ65158 30 665,41 €     

791 ΜΕ65159 30 665,41 €     

792 ΜΕ67293 20 665,44 €     

793 ΜΕ69089 20 665,41 €     

794 ΜΕ69090 30 665,41 €     

795 ΜΕ69092 30 665,41 €     

796 ΜΕ81704 30 665,41 €     

797 ΜΕ81705 30 665,41 €     

798 ΜΕ81750 20 665,39 €     

799 ΜΕ82051 20 665,39 €     

800 ΜΕ82052 20 665,39 €     

801 ΜΕ82053 20 665,39 €     

802 ΜΕ82116 20 665,41 €     

803 ΜΕ82117 20 665,41 €     

804 ΜΕ82145 20 590,40 €     

805 ΜΕ82147 20 637,08 €     

806 ΜΕ82150 20 637,08 €     

807 ΜΕ82549 30 665,44 €     

808 ΜΕ83048 30 665,44 €     

809 ΜΕ83112 30 553,72 €     

810 ΜΕ85712 20 611,45 €     

811 ΜΕ86795 20 590,97 €     

812 ΜΕ96084 20 665,39 €     

813 ΟΒΧ273 20 377,56 €     

814 ΟΕΤ935 30 299,26 €     
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815 ΟΖΙ0128 30 299,26 €     

816 ΟΙΒ0181 20 168,45 €     

817 ΟΙΒ0184 20 168,45 €     

818 ΟΙΒ0188 20 168,45 €     

819 ΟΙΒ0190 20 168,45 €     

820 ΟΙΒ182 20 501,58 €     

821 ΟΙΒ183 20 501,51 €     

822 ΟΙΒ185 20 501,51 €     

823 ΟΙΒ186 20 168,45 €     

824 ΟΙΒ187 20 501,51 €     

825 ΟΙΒ189 20 501,51 €     

826 ΟΙΥ620 20 331,80 €     

827 ΟΚΡ43 20 331,80 €     

828 ΟΝΚ811 20 299,26 €     

829 ΟΥΕ372 20 299,26 €     

830 ΟΧΧ308 20 299,26 €     

831 ΥΖΤ0674 30 168,45 €     

832 ΥΖΤ0686 30 168,45 €     

833 ΥΖΤ0693 20 169,37 €     

834 ΥΖΤ0697 30 168,45 €     

835 ΥΗΡ0856 20 168,45 €     

836 ΥΗΡ0857 20 168,45 €     

837 ΥΗΡ0858 20 168,45 €     

838 ΥΗΡ0859 20 168,45 €     

839 ΥΗΡ0863 20 168,45 €     

840 ΥΟ6227 20 117,51 €     

841 ΥΤΧ0081 30 215,18 €     

842 ΥΤΧ0083 30 215,18 €     

843 ΥΤΧ0084 30 215,18 €     

844 ΥΤΧ0086 30 215,18 €     

845 ΥΤΧ0087 20 215,18 €     





Σελίδα | 113 

 

846 ΥΤΧ0089 30 215,18 €     

847 ΥΤΧ0090 30 215,18 €     

848 ΥΤΧ0092 30 215,18 €     

849 ΥΤΧ0093 30 215,18 €     

850 ΥΤΧ0095 30 215,18 €     

851 ΥΧ5823 30 117,51 €     

852 ΥΧ5824 30 117,51 €     

853 ΥΧ5836 30 117,51 €     

854 ΥΧ5855 30 117,51 €     

855 ΧΖΥ828 20 168,45 €     

856 ΧΜΤ572 30 299,27 €     

857 ΧΤΝ331 20 168,45 €     

858 ΧΤΝ334 20 168,45 €     

859 ΧΤΝ335 20 168,45 €     

860 ΧΤΝ336 20 168,45 €     

861 ΧΤΝ337 20 168,45 €     

862 ΧΤΝ338 20 168,45 €     

863 ΧΤΝ339 20 168,45 €     

864 ΧΤΝ340 20 168,45 €     

865 ΧΤΝ341 20 168,45 €     

866 ΧΤΝ342 20 168,45 €     

867 ΧΤΝ343 20 168,45 €     

868 ΧΤΝ344 30 168,45 €     

869 ΧΤΝ345 30 168,45 €     

870 ΧΥΤ468 20 168,45 €     

871 ΧΥΤ469 20 168,45 €     

872 ΧΥΤ470 20 168,45 €     

873 ΧΥΤ471 20 168,45 €     

874 ΧΥΤ472 20 168,45 €     

875 ΧΥΤ473 20 168,45 €     

876 ΧΥΤ474 20 168,45 €     
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877 ΧΥΤ475 20 168,45 €     

878 ΧΥΤ476 20 168,45 €     

879 ΧΥΤ477 20 168,45 €     

880 ΧΥΤ480 20 168,45 €     

881 ΧΥΤ481 20 168,45 €     

882 ΧΥΤ482 20 168,45 €     

883 ΧΧΟ627 20 168,45 €     

884 ΧΧΟ629 20 168,45 €     

885 ΧΧΟ630 20 168,45 €     

886 ΧΧΟ631 20 168,45 €     

887 ΧΧΟ632 20 168,45 €     

888 ΧΧΟ633 20 168,45 €     

889 ΧΧΟ634 20 168,45 €     

890 ΧΧΟ636 20 168,45 €     

891 ΧΧΟ637 20 168,45 €     

892 ΧΧΟ639 20 168,45 €     

893 ΧΧΟ640 20 168,45 €     

894 ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 €     

895 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

896 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

897 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

898 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

899 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

900 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

901 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

902 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 
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903 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

904 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

905 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

906 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

907 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

908 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

909 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

910 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

911 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

912 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

913 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

914 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

915 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

916 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

917 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

918 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

919 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

920 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

921 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

922 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

923 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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924 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

925 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

926 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

927 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

928 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

929 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

930 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

931 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

932 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

933 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

934 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

935 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

936 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

937 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

938 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

939 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

940 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

941 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

942 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

943 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

944 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 
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945 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

946 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

947 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

948 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

949 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

950 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

951 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

952 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

953 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

954 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

955 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

956 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

957 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

958 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

959 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

960 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

961 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

962 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

963 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

964 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

965 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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966 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

967 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

968 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

969 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

970 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

971 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

972 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

973 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  2.640 € 

 
   

974 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

975 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

976 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

977 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

978 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

979 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

980 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

981 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

982 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

983 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

984 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

985 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

986 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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987 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

988 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

989 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

990 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

991 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

992 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

993 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

994 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

995 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

996 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

997 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

998 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

999 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1000 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1001 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1002 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1003 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1004 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1005 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1006 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1007 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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1008 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1009 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1010 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1011 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1012 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1013 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1014 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1015 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1016 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1017 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1018 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1019 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1020 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1021 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1022 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1023 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1024 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1025 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1026 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1027 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1028 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 
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1029 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1030 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1031 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1032 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1033 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1034 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1035 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1036 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1037 
  484 € 

 
   

1038 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1039 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1040 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1041 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1042 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1043 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1044 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1045 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1046 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1047 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1048 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1049 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   





Σελίδα | 122 

 

1050 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1051 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1052 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 € 

 
   

1053 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1054 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1055 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1056 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1057 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1058 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1059 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1060 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1061 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1062 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1063 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1064 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1065 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

1066 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

1067 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1068 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1069 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1070 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     
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1071 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1072 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1073 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1074 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1075 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

ΣΥΝΟΛΟ: 
1.007.616,63€     

 

 

Αθήνα ………….2022 

 

         Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

             κ.α.α 

 

Αλέξανδρος Βαρθαλίτης                             Κων/νος Γεωργίου                                  Κων/νος Γεωργίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

  

ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΟΟ   ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΟΟ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

(( ΕΕ .. ΕΕ .. ΕΕ .. ΣΣ .. ))  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΟ ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΟ Ε ΝΙΑ Ι Ο Ε ΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ (ΕΕΕΣ)  ΕΙΝΑΙ ΑΝ Α ΡΤΗΜΕΝΟ ΞΕ ΧΩΡ ΙΣΤΑ ,  ΩΣ 

ΑΝΑ ΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗ Σ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙ ΑΚΗΡ ΥΞΗ Σ ,  ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΟ ΧΩΡ Ο ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ ΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ,  ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡ ΧΕΙΟ Υ .pdfΚΑΙ ΣΕ Μ ΟΡΦΗ ΑΡ ΧΕΙΟ Υ  .XML  
 

1. Μέρη και Ενότητες του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
        Ενότητα Α:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
        Ενότητα Β:  Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
        Ενότητα Γ:   Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
        Ενότητα Δ:  Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. φορέας 
Μέρος III:  Λόγοι αποκλεισμού 
        Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
        Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
        Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  
Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού  
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
        Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  
        Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται) 
        Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
        Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Μέρος V:  Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία) 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείςστο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει 

οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό 

αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  

2.1 Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 

αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της 

ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:  
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 

ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή 

διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 

δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον 

σχετικό διαγωνισμό. 

2.3Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 

υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.   

2.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος 

της ένωσης. 

2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τρίτους φορείς και στην 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών. 
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Οι τρίτοι φορείς συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες  
Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των παραγράφων 

2.2.5 – 2.2.6  της παρούσας), στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας.  
Δ.  Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρος VΙ «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η 

ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 
2.6 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τρίτους 

φορείς και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας. 
 

Ο υπεργολάβος, επίσης, συμπληρώνει το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 
 

3. Υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 

προσφορές. 
Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρειμόνο την ηλεκτρονική υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.
54

 

Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 
 

                                                           
54 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 

υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

  

ΕΕ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΕΕ ΞΞ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΔΔ ΕΕ ΔΔ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και 

επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 

της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή 

αθέμιτηεπεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  

  

ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΓΓ ΜΜ ΑΑ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   ––   

ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   ––   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ  

  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ»  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 
 
 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ 

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για τρία έτη (έξη  

εξαμηνιαίες ανανεώσεις), προσοχή μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού προαίρεσης. 

Η προσφερόμενη τιμή ανά όχημα ή μηχάνημα έργου, δύναται να έχει αρνητική έκπτωση, δηλαδή η ετήσια 

προσφερόμενη τιμή να είναι μεγαλύτερη της ετήσιας ενδεικτικής τιμής. 

Δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση επί ποινή αποκλεισμού στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά 

Φορέα. Δηλαδή, η συνολική ετήσια προσφορά για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Φορέα 20 δεν μπορεί 

να ξεπερνάει το ποσό 922.477,76€ και αντίστοιχα για τον Φορέα 30 το ποσό 85.138,87€. 

Το έτος 2026 δεν έχει συμπεριληφθεί καθώς τυχόν νέες ασφαλίσεις θα αφορούν είτε συμψηφισμό με 

πιστωτικό υπόλοιπο, είτε χρήση της προαίρεσης. 

 

 

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ20     

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ30     

ΣΥΝΟΛΑ     

 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€, 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00€) 
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ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ20     

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Φ30     

ΣΥΝΟΛΑ     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΗ     _____________ €. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  _____________ € 

 

 

Αθήνα ………….2022 

 

                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

        (ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 
 
 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Ασφάλιση όλων των οχημάτων 
της συνημμένης κατάστασης, 
(όπως τεχνική περιγραφή). 

1 1.075 ΟΧΗΜΑΤΑ …………………….€ 

Δικαίωμα προαιρέσεως 200.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..….Ευρώ και …………………………………………… Λεπτά 

 

Αθήνα ………….2023 

 

 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

        (ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 

ορίων για την παροχή υπηρεσιών 

''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 

προαίρεσης (200.000,00€) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 
 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Α ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Β ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΑΒΝ0489 30 168,45 €     

2 ΑΒΝ0837 20 120,24 €     

3 ΑΒΝ931 20 168,45 €     

4 ΑΚΕ3711 20 117,51 €     

5 ΑΚΕ3724 20 117,51 €     

6 ΑΚΕ3740 20 117,51 €     

7 ΑΚΕ3743 30 117,51 €     

8 ΑΚΕ3752 30 117,51 €     

9 ΑΚΕ7437 30 117,51 €     

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00 €) 
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10 ΑΚΕ7439 30 117,51 €     

11 ΑΚΕ7441 30 117,51 €     

12 ΑΚΕ7443 30 117,51 €     

13 ΑΚΕ7445 30 117,51 €     

14 ΑΚΕ7447 30 117,51 €     

15 ΑΚΕ7794 20 117,51 €     

16 ΑΚΕ8086 20 117,51 €     

17 ΑΜ50005 30 507,48 €     

18 ΑΜ56047 30 484,75 €     

19 ΑΥΕ686 20 331,80 €     

20 ΒΒ980 30 117,51 €     

21 ΒΗΝ149 30 299,26 €     

22 ΒΗΝ150 30 299,27 €     

23 ΒΗΝ151 30 299,26 €     

24 ΒΗΝ155 30 299,26 €     

25 ΒΜΤ107 20 168,45 €     

26 ΒΜΤ109 20 168,45 €     

27 ΒΜΤ110 20 168,45 €     

28 ΒΜΤ112 20 168,45 €     

29 ΒΡΒ100 20 185,12 €     

30 ΒΡΒ101 20 185,12 €     

31 ΒΡΒ102 20 185,12 €     

32 ΒΡΒ103 20 185,12 €     

33 ΒΡΒ104 20 185,12 €     

34 ΒΡΒ105 20 185,12 €     

35 ΒΡΒ106 20 185,12 €     

36 ΒΡΒ107 20 185,12 €     

37 ΒΡΒ108 20 185,12 €     

38 ΒΡΒ109 20 185,12 €     

39 ΒΡΒ110 20 185,12 €     
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40 ΒΡΒ111 20 185,12 €     

41 ΒΡΒ81 20 185,12 €     

42 ΒΡΒ82 20 185,12 €     

43 ΒΡΒ83 20 185,12 €     

44 ΒΡΒ84 20 185,12 €     

45 ΒΡΒ85 20 185,12 €     

46 ΒΡΒ86 20 185,12 €     

47 ΒΡΒ87 20 185,12 €     

48 ΒΡΒ88 20 185,12 €     

49 ΒΡΒ89 20 185,12 €     

50 ΒΡΒ90 20 185,12 €     

51 ΒΡΒ91 20 185,12 €     

52 ΒΡΒ92 20 185,12 €     

53 ΒΡΒ94 20 185,12 €     

54 ΒΡΒ95 20 185,12 €     

55 ΒΡΒ96 20 185,12 €     

56 ΒΡΒ97 20 185,12 €     

57 ΒΡΒ98 20 124,38 €     

58 ΒΡΒ99 20 185,12 €     

59 ΒΡΕ802 20 218,15 €     

60 ΒΡΕ803 20 218,15 €     

61 ΒΡΕ804 20 218,15 €     

62 ΒΡΕ805 20 218,15 €     

63 ΒΡΕ806 20 218,15 €     

64 ΒΡΕ807 20 218,15 €     

65 ΒΡΕ808 20 218,15 €     

66 ΒΡΕ809 20 218,15 €     

67 ΖΖΑ0663 20 299,26 €     

68 ΖΖΑ0701 20 168,45 €     

69 ΖΖΑ0705 30 168,45 €     
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70 ΖΖΑ0706 30 168,45 €     

71 ΖΖΑ0707 30 168,45 €     

72 ΖΖΑ0709 30 168,45 €     

73 ΖΖΑ0711 30 168,45 €     

74 ΖΖΑ0712 30 168,45 €     

75 ΖΖΑ0713 30 168,45 €     

76 ΖΖΑ0715 30 168,45 €     

77 ΖΖΑ669 30 299,26 €     

78 ΖΖΑ704 30 168,45 €     

79 ΖΟΕ27 20 331,80 €     

80 ΖΟΕ447 20 331,80 €     

81 ΗΒΚ702 30 168,45 €     

82 ΗΒΚ703 30 168,45 €     

83 ΗΒΚ704 30 168,45 €     

84 ΗΒΚ705 30 168,45 €     

85 ΗΒΚ706 30 168,45 €     

86 ΗΒΚ708 30 168,45 €     

87 ΗΒΚ709 30 168,45 €     

88 ΗΒΚ710 30 168,45 €     

89 ΗΒΚ711 30 168,45 €     

90 ΗΒΚ712 30 168,45 €     

91 ΗΒΚ713 30 168,45 €     

92 ΗΒΚ714 30 168,45 €     

93 ΗΒΚ715 30 168,45 €     

94 ΗΒΚ716 30 168,45 €     

95 ΗΒΚ717 30 168,45 €     

96 ΗΒΚ718 30 168,45 €     

97 ΗΒΚ719 30 168,45 €     

98 ΗΒΚ720 30 168,45 €     

99 ΗΒΚ721 30 168,45 €     
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100 ΗΒΚ722 30 168,45 €     

101 ΗΒΚ723 30 168,45 €     

102 ΗΒΚ724 30 168,45 €     

103 ΗΒΚ766 30 168,45 €     

104 ΗΒΤ0981 30 168,45 €     

105 ΙΒΥ0088 30 299,26 €     

106 ΙΕΕ0458 30 299,26 €     

107 ΙΕΕ0624 30 299,26 €     

108 ΙΕΜ0418 30 168,45 €     

109 ΙΕΟ0992 30 299,26 €     

110 ΙΕΟ0993 30 299,26 €     

111 ΙΕΟ0999 30 299,26 €     

112 ΙΕΡ0004 30 299,26 €     

113 ΙΕΡ0005 30 299,26 €     

114 ΙΖΟ0201 30 299,26 €     

115 ΙΖΟ0205 20 168,45 €     

116 ΙΖΟ0208 20 299,26 €     

117 ΙΖΟ0216 20 168,45 €     

118 ΙΖΟ0217 20 299,26 €     

119 ΙΖΟ0251 20 299,26 €     

120 ΙΖΡ0062 20 168,45 €     

121 ΙΖΤ597 30 168,45 €     

122 ΙΟΤ0812 20 168,45 €     

123 ΙΡΚ0433 20 299,26 €     

124 ΙΡΚ0434 20 299,26 €     

125 ΙΡΚ0435 20 299,26 €     

126 ΙΡΚ0438 20 168,45 €     

127 ΙΡΚ0440 20 299,27 €     

128 ΙΡΚ0441 20 299,26 €     

129 ΙΡΚ0442 20 299,26 €     
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130 ΙΡΜ0708 20 168,45 €     

131 ΙΡΜ0709 20 168,45 €     

132 ΙΡΜ0713 30 168,45 €     

133 ΙΡΜ0714 30 168,45 €     

134 ΙΡΜ0715 30 168,45 €     

135 ΙΡΜ0716 30 168,45 €     

136 ΙΡΜ0722 30 168,45 €     

137 ΙΡΜ0723 30 168,45 €     

138 ΙΡΜ0725 30 168,45 €     

139 ΙΡΜ0733 30 168,45 €     

140 ΙΡΜ0734 30 168,45 €     

141 ΙΡΜ0739 30 168,45 €     

142 ΙΡΜ0740 30 168,45 €     

143 ΙΡΜ0744 30 168,45 €     

144 ΙΡΜ0745 30 168,45 €     

145 ΙΡΜ0747 30 168,45 €     

146 ΙΡΜ0748 30 168,45 €     

147 ΙΡΜ0753 30 168,45 €     

148 ΙΡΜ0896 30 168,45 €     

149 ΙΡΜ0897 30 168,45 €     

150 ΙΡΜ0898 30 168,45 €     

151 ΙΡΜ0899 30 168,45 €     

152 ΙΡΜ0901 30 168,45 €     

153 ΙΡΜ0902 30 168,45 €     

154 ΙΡΜ0903 30 168,45 €     

155 ΙΡΜ0904 30 168,45 €     

156 ΙΡΜ0905 30 168,45 €     

157 ΙΡΜ0906 30 168,45 €     

158 ΙΡΜ0907 30 168,45 €     

159 ΙΡΜ0908 30 168,45 €     
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160 ΙΡΜ0909 30 168,45 €     

161 ΙΡΜ0910 30 168,45 €     

162 ΙΡΜ0911 30 168,45 €     

163 ΙΡΜ0912 30 168,45 €     

164 ΙΡΜ0913 30 168,45 €     

165 ΙΡΜ0914 30 168,45 €     

166 ΙΡΜ0915 30 168,45 €     

167 ΙΡΜ0916 30 168,45 €     

168 ΙΡΜ0917 30 168,45 €     

169 ΙΡΝ0298 20 168,45 €     

170 ΙΡΝ0299 30 168,45 €     

171 ΚΗΗ1010 20 1.436,51 €     

172 ΚΗΗ1012 20 1.436,51 €     

173 ΚΗΗ1015 20 1.436,48 €     

174 ΚΗΗ1025 20 1.755,62 €     

175 ΚΗΗ1026 20 1.755,62 €     

176 ΚΗΗ1027 20 1.634,45 €     

177 ΚΗΗ1089 20 348,92 €     

178 ΚΗΗ1091 20 348,93 €     

179 ΚΗΗ1093 20 348,92 €     

180 ΚΗΗ1096 20 348,92 €     

181 ΚΗΗ1098 20 348,92 €     

182 ΚΗΗ1099 20 348,92 €     

183 ΚΗΗ1102 20 348,93 €     

184 ΚΗΗ1106 20 348,92 €     

185 ΚΗΗ1108 20 348,92 €     

186 ΚΗΗ1111 20 348,92 €     

187 ΚΗΗ1116 20 348,92 €     

188 ΚΗΗ1119 20 348,92 €     

189 ΚΗΗ1122 20 348,92 €     
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190 ΚΗΗ1123 20 687,74 €     

191 ΚΗΗ1124 20 687,78 €     

192 ΚΗΗ1125 20 687,74 €     

193 ΚΗΗ1126 20 687,74 €     

194 ΚΗΗ1127 20 576,39 €     

195 ΚΗΗ1128 20 687,78 €     

196 ΚΗΗ1130 20 1.277,09 €     

197 ΚΗΗ1131 20 605,62 €     

198 ΚΗΗ1132 20 605,62 €     

199 ΚΗΗ1133 20 605,62 €     

200 ΚΗΗ1135 20 605,62 €     

201 ΚΗΗ1136 20 879,01 €     

202 ΚΗΗ1137 20 878,95 €     

203 ΚΗΗ1138 20 460,20 €     

204 ΚΗΗ1139 20 878,95 €     

205 ΚΗΗ1140 20 460,20 €     

206 ΚΗΗ1141 20 460,20 €     

207 ΚΗΗ1142 20 1.156,66 €     

208 ΚΗΗ1144 20 460,20 €     

209 ΚΗΗ1145 20 460,20 €     

210 ΚΗΗ1147 20 460,20 €     

211 ΚΗΗ1148 20 460,20 €     

212 ΚΗΗ1149 20 617,37 €     

213 ΚΗΗ1150 20 460,26 €     

214 ΚΗΗ1151 20 460,20 €     

215 ΚΗΗ1152 20 460,20 €     

216 ΚΗΗ1153 20 460,26 €     

217 ΚΗΗ1154 20 460,20 €     

218 ΚΗΗ1155 20 460,20 €     

219 ΚΗΗ1157 20 460,20 €     
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220 ΚΗΗ1158 20 460,26 €     

221 ΚΗΗ1159 20 460,20 €     

222 ΚΗΗ1164 20 717,00 €     

223 ΚΗΗ1168 20 717,00 €     

224 ΚΗΗ1170 20 717,00 €     

225 ΚΗΗ1171 20 716,94 €     

226 ΚΗΗ1172 20 717,00 €     

227 ΚΗΗ1173 20 717,00 €     

228 ΚΗΗ1175 20 716,94 €     

229 ΚΗΗ1176 20 717,00 €     

230 ΚΗΗ1177 20 716,83 €     

231 ΚΗΗ1178 20 687,61 €     

232 ΚΗΗ1179 20 687,78 €     

233 ΚΗΗ1180 20 687,74 €     

234 ΚΗΗ1183 20 687,78 €     

235 ΚΗΗ1184 20 687,74 €     

236 ΚΗΗ1185 20 687,78 €     

237 ΚΗΗ1186 20 687,78 €     

238 ΚΗΗ1187 20 687,74 €     

239 ΚΗΗ1189 20 687,78 €     

240 ΚΗΗ1190 20 873,61 €     

241 ΚΗΗ1193 20 687,74 €     

242 ΚΗΗ1194 20 687,74 €     

243 ΚΗΗ1195 20 687,74 €     

244 ΚΗΗ1197 20 687,78 €     

245 ΚΗΗ1198 20 1.436,51 €     

246 ΚΗΗ1199 20 1.436,51 €     

247 ΚΗΗ1200 20 1.436,42 €     

248 ΚΗΗ1201 20 1.436,48 €     

249 ΚΗΗ1203 20 1.436,26 €     
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250 ΚΗΗ1204 20 1.436,51 €     

251 ΚΗΗ1205 20 1.436,48 €     

252 ΚΗΗ1206 20 912,98 €     

253 ΚΗΗ1208 20 1.076,40 €     

254 ΚΗΗ1210 20 1.076,36 €     

255 ΚΗΗ1211 20 1.076,36 €     

256 ΚΗΗ1216 20 1.209,69 €     

257 ΚΗΗ1217 20 1.209,69 €     

258 ΚΗΗ1218 20 1.209,75 €     

259 ΚΗΗ1220 20 1.209,69 €     

260 ΚΗΗ1221 20 1.209,69 €     

261 ΚΗΗ1222 20 1.209,75 €     

262 ΚΗΗ1223 20 1.209,69 €     

263 ΚΗΗ1224 20 1.209,69 €     

264 ΚΗΗ1225 20 1.843,13 €     

265 ΚΗΗ1245 20 547,16 €     

266 ΚΗΗ1249 20 746,09 €     

267 ΚΗΗ1250 20 746,09 €     

268 ΚΗΗ1251 20 746,09 €     

269 ΚΗΗ1252 20 746,14 €     

270 ΚΗΗ1253 20 746,09 €     

271 ΚΗΗ1285 20 873,47 €     

272 ΚΗΗ1291 30 474,80 €     

273 ΚΗΗ1326 30 480,17 €     

274 ΚΗΗ1327 30 480,17 €     

275 ΚΗΗ1328 30 480,18 €     

276 ΚΗΗ1329 30 480,18 €     

277 ΚΗΗ1330 30 480,18 €     

278 ΚΗΗ1331 30 480,18 €     

279 ΚΗΗ1332 30 480,18 €     
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280 ΚΗΗ1333 30 480,17 €     

281 ΚΗΗ1334 30 480,18 €     

282 ΚΗΗ1335 30 480,18 €     

283 ΚΗΗ1336 30 480,17 €     

284 ΚΗΗ1337 30 480,18 €     

285 ΚΗΗ1676 30 1.784,93 €     

286 ΚΗΗ1677 30 1.784,93 €     

287 ΚΗΗ1678 30 1.784,93 €     

288 ΚΗΗ1679 30 1.784,93 €     

289 ΚΗΗ1680 30 1.784,93 €     

290 ΚΗΗ1681 30 1.784,93 €     

291 ΚΗΗ1682 30 1.784,93 €     

292 ΚΗΗ1683 30 1.784,93 €     

293 ΚΗΗ1730 20 1.538,30 €     

294 ΚΗΗ1732 20 1.538,35 €     

295 ΚΗΗ1733 20 1.538,42 €     

296 ΚΗΗ1735 20 1.538,35 €     

297 ΚΗΗ1736 20 1.538,55 €     

298 ΚΗΗ1738 20 1.538,55 €     

299 ΚΗΗ1741 20 1.538,55 €     

300 ΚΗΗ1742 20 1.538,42 €     

301 ΚΗΗ1745 20 1.538,30 €     

302 ΚΗΗ1764 20 1.538,55 €     

303 ΚΗΗ1765 20 1.538,55 €     

304 ΚΗΗ1768 20 1.538,55 €     

305 ΚΗΗ1769 20 1.538,35 €     

306 ΚΗΗ1770 20 1.538,55 €     

307 ΚΗΗ1771 20 1.538,55 €     

308 ΚΗΗ1790 20 1.538,62 €     

309 ΚΗΗ1792 20 1.538,55 €     
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310 ΚΗΗ1826 20 1.450,72 €     

311 ΚΗΗ1830 20 1.436,43 €     

312 ΚΗΗ1833 20 1.348,93 €     

313 ΚΗΗ1846 20 1.407,15 €     

314 ΚΗΗ1847 20 1.407,15 €     

315 ΚΗΗ1849 20 1.436,33 €     

316 ΚΗΗ1850 20 912,98 €     

317 ΚΗΗ4374 20 1.435,42 €     

318 ΚΗΗ4375 20 1.435,50 €     

319 ΚΗΗ4376 20 1.435,50 €     

320 ΚΗΗ4377 20 1.435,50 €     

321 ΚΗΗ4378 20 1.436,37 €     

322 ΚΗΗ4379 20 1.436,11 €     

323 ΚΗΗ4380 20 1.436,37 €     

324 ΚΗΗ4381 20 1.407,14 €     

325 ΚΗΗ4382 20 1.436,35 €     

326 ΚΗΗ4383 20 1.348,93 €     

327 ΚΗΗ4384 20 1.407,14 €     

328 ΚΗΗ4385 20 1.407,14 €     

329 ΚΗΗ4386 20 1.436,37 €     

330 ΚΗΗ4387 20 1.436,37 €     

331 ΚΗΗ4410 20 1.843,13 €     

332 ΚΗΗ4411 20 1.843,13 €     

333 ΚΗΗ4412 20 1.843,13 €     

334 ΚΗΗ4413 20 1.784,93 €     

335 ΚΗΗ4414 20 1.784,85 €     

336 ΚΗΗ4415 20 1.784,85 €     

337 ΚΗΗ4416 20 1.784,85 €     

338 ΚΗΗ4418 20 1.436,33 €     

339 ΚΗΗ4420 20 1.436,27 €     





Σελίδα | 145 

 

340 ΚΗΗ4421 20 1.436,40 €     

341 ΚΗΗ4423 20 1.436,40 €     

342 ΚΗΗ4424 20 1.436,21 €     

343 ΚΗΗ4427 20 1.436,40 €     

344 ΚΗΗ4429 20 1.436,27 €     

345 ΚΗΗ4430 20 1.436,40 €     

346 ΚΗΗ4431 20 1.436,40 €     

347 ΚΗΗ4432 20 1.436,40 €     

348 ΚΗΗ4434 20 1.436,40 €     

349 ΚΗΗ4435 20 1.436,40 €     

350 ΚΗΗ4436 20 1.436,40 €     

351 ΚΗΗ4437 20 1.436,40 €     

352 ΚΗΗ4438 20 1.436,40 €     

353 ΚΗΗ4750 20 1.436,33 €     

354 ΚΗΗ4751 20 1.436,40 €     

355 ΚΗΗ4752 20 1.436,40 €     

356 ΚΗΗ4753 20 1.436,40 €     

357 ΚΗΗ4754 20 1.436,40 €     

358 ΚΗΗ4755 20 1.436,26 €     

359 ΚΗΗ4757 20 1.436,40 €     

360 ΚΗΗ4758 20 1.436,40 €     

361 ΚΗΗ4759 20 1.436,40 €     

362 ΚΗΗ4761 20 1.436,33 €     

363 ΚΗΗ4763 20 1.436,40 €     

364 ΚΗΗ4764 20 1.436,40 €     

365 ΚΗΗ4765 20 1.436,40 €     

366 ΚΗΗ4766 20 1.436,12 €     

367 ΚΗΗ4767 20 1.436,33 €     

368 ΚΗΗ4768 20 1.436,40 €     

369 ΚΗΗ4769 20 1.436,40 €     
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370 ΚΗΗ4770 20 1.436,10 €     

371 ΚΗΗ4771 20 1.436,40 €     

372 ΚΗΗ4772 20 1.436,40 €     

373 ΚΗΗ4773 20 1.436,40 €     

374 ΚΗΗ4774 20 1.436,21 €     

375 ΚΗΗ6245 20 1.538,55 €     

376 ΚΗΗ7378 20 1.709,55 €     

377 ΚΗΗ7379 20 1.709,71 €     

378 ΚΗΗ7380 20 1.709,55 €     

379 ΚΗΗ7381 20 1.709,71 €     

380 ΚΗΗ7382 20 1.709,71 €     

381 ΚΗΗ7383 20 1.709,55 €     

382 ΚΗΗ7384 20 1.709,71 €     

383 ΚΗΗ7385 20 1.723,92 €     

384 ΚΗΗ7386 20 1.723,92 €     

385 ΚΗΗ7387 20 1.723,92 €     

386 ΚΗΗ7388 20 1.723,92 €     

387 ΚΗΗ7409 20 1.538,30 €     

388 ΚΗΗ7639 20 1.538,55 €     

389 ΚΗΗ7640 20 1.538,35 €     

390 ΚΗΗ7680 20 1.875,23 €     

391 ΚΗΗ7681 20 1.875,23 €     

392 ΚΗΗ7682 20 1.875,23 €     

393 ΚΗΗ7683 20 1.875,23 €     

394 ΚΗΗ7684 20 1.875,23 €     

395 ΚΗΗ7685 20 1.875,23 €     

396 ΚΗΗ7686 20 1.875,23 €     

397 ΚΗΗ7687 20 1.875,23 €     

398 ΚΗΗ7688 20 1.875,23 €     

399 ΚΗΗ7689 20 1.875,23 €     
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400 ΚΗΗ7690 20 1.875,20 €     

401 ΚΗΗ7691 20 1.875,23 €     

402 ΚΗΗ7692 20 1.875,23 €     

403 ΚΗΗ7693 20 1.875,23 €     

404 ΚΗΗ7694 20 1.875,23 €     

405 ΚΗΗ7695 20 1.875,00 €     

406 ΚΗΗ7696 20 1.875,23 €     

407 ΚΗΗ7697 20 1.875,23 €     

408 ΚΗΗ7698 20 1.875,23 €     

409 ΚΗΗ7699 20 1.875,23 €     

410 ΚΗΗ7700 20 1.875,05 €     

411 ΚΗΗ7701 20 1.875,23 €     

412 ΚΗΗ7702 20 1.875,14 €     

413 ΚΗΗ7703 20 1.875,23 €     

414 ΚΗΗ7704 20 1.875,23 €     

415 ΚΗΗ7718 20 728,42 €     

416 ΚΗΗ7719 20 1.385,08 €     

417 
ΚΗΗ7739 

20 
1.385,08 € 

    

418 
ΚΗΗ7790 

20 
1.246,42 € 

    

419 
ΚΗΗ7801 

20 
3.020,68 € 

 

   

420 
ΚΗΗ7816 

20 
348,92 € 

 

   

421 
ΚΗΗ7822 

20 
417,50 € 

 

   

422 
ΚΗΗ7834 

20 
1.393,80 € 

    

423 
ΚΗΗ7835 

20 
1.393,80 € 
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424 
ΚΗΗ7836 

20 
1.393,80 € 

    

425 
ΚΗΗ7837 

20 
1.393,80 € 

    

426 
ΚΗΗ7838 

20 
1.393,80 € 

    

427 
ΚΗΗ7839 

20 
1.393,80 € 

    

428 ΚΗΗ7840 20 1.311,22 €     

429 ΚΗΗ7841 20 1.311,08 €     

430 
ΚΗΗ7842 

20 
1.393,80 € 

    

431 
ΚΗΗ7843 

20 
1.393,80 € 

    

432 
ΚΗΗ7844 

20 
1.393,80 € 

    

433 
ΚΗΗ7845 

20 
1.393,80 € 

    

434 
ΚΗΗ7846 

20 
1.393,80 € 

    

435 
ΚΗΗ7847 

20 
1.393,80 € 

    

436 
ΚΗΗ7848 

20 
1.393,80 € 

    

437 
ΚΗΗ7849 

20 
1.393,80 € 

    

438 ΚΗΗ7860 20 1.590,08 €     

439 ΚΗΗ7861 20 1.590,08 €     

440 ΚΗΗ7862 20 1.590,08 €     

441 ΚΗΗ7863 20 1.590,08 €     

442 ΚΗΗ7864 20 1.590,08 €     

443 ΚΗΗ7865 20 1.590,08 €     

444 ΚΗΗ7866 20 1.590,08 €     

445 ΚΗΗ7867 20 1.590,08 €     
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446 ΚΗΗ7868 20 1.590,08 €     

447 ΚΗΗ7869 20 1.509,22 €     

448 ΚΗΗ7870 20 1.509,22 €     

449 ΚΗΗ7871 20 1.509,24 €     

450 ΚΗΗ7872 20 1.509,20 €     

451 ΚΗΗ7873 20 1.509,22 €     

452 ΚΗΗ7874 20 1.509,22 €     

453 ΚΗΗ7875 20 1.509,22 €     

454 ΚΗΗ7885 20 348,92 €     

455 
ΚΗΗ7903 

20 
1.395,27 € 

    

456 
ΚΗΗ7904 

20 
1.391,30 € 

    

457 
ΚΗΗ7905 

20 
1.379,50 € 

    

458 
ΚΗΗ7906 

20 
1.379,50 € 

    

459 
ΚΗΗ7907 

20 
1.379,50 € 

    

460 
ΚΗΗ7908 

20 
1.391,30 € 

    

461 
ΚΗΗ7909 

20 
1.391,30 € 

    

462 
ΚΗΗ7910 

20 
1.391,30 € 

    

463 ΚΗΗ7921 20 416,59 €     

464 ΚΗΗ7922 20 416,59 €     

465 ΚΗΗ7939 20 1.353,77 €     

466 ΚΗΗ7940 20 1.353,77 €     

467 ΚΗΗ7941 20 1.353,77 €     

468 ΚΗΗ7942 20 1.353,77 €     
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469 ΚΗΗ7943 20 1.353,77 €     

470 ΚΗΗ7944 20 1.353,77 €     

471 ΚΗΗ7945 20 1.353,77 €     

472 ΚΗΗ7946 20 1.353,77 €     

473 ΚΗΗ8300 20 1.685,75 €     

474 ΚΗΗ8301 20 1.844,90 €     

475 ΚΗΗ8302 20 1.844,97 €     

476 ΚΗΗ8380 30 331,33 €     

477 ΚΗΗ8983 20 581,50 €     

478 ΚΗΗ8984 20 581,50 €     

479 ΚΗΗ8985 20 581,50 €     

480 ΚΗΗ8986 20 581,50 €     

481 ΚΗΗ8987 20 581,50 €     

482 ΚΗΗ8988 20 581,50 €     

483 ΚΗΗ8989 20 581,50 €     

484 ΚΗΗ8990 20 581,50 €     

485 ΚΗΗ8991 20 581,50 €     

486 ΚΗΗ8992 20 581,50 €     

487 ΚΗΗ9010 20 2.365,02 €     

488 ΚΗΗ9011 20 2.365,02 €     

489 ΚΗΗ9012 20 2.365,02 €     

490 ΚΗΗ9013 20 2.365,02 €     

491 ΚΗΗ9014 20 2.364,97 €     

492 ΚΗΗ9015 20 2.364,89 €     

493 ΚΗΗ9016 20 2.365,02 €     

494 ΚΗΗ9017 20 2.365,02 €     

495 ΚΗΗ9018 20 2.365,02 €     

496 ΚΗΗ9019 20 2.365,02 €     
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497 ΚΗΗ9020 20 2.365,02 €     

498 ΚΗΗ9021 20 2.365,02 €     

499 ΚΗΗ9022 20 2.365,02 €     

500 ΚΗΗ9023 20 2.365,02 €     

501 ΚΗΗ9024 20 2.365,02 €     

502 ΚΗΗ9062 20 501,51 €     

503 ΚΗΗ9181 20 1.591,90 €     

504 ΚΗΗ9182 20 1.591,90 €     

505 ΚΗΗ9681 20 1.436,40 €     

506 ΚΗΗ9683 20 2.404,92 €     

507 ΚΗΗ9684 20 2.404,92 €     

508 ΚΗΗ9685 20 1.586,60 €     

509 ΚΗΗ9686 20 1.586,60 €     

510 ΚΗΙ1943 20 988,80 €     

511 ΚΗΙ1948 30 902,77 €     

512 ΚΗΙ1949 20 902,77 €     

513 ΚΗΙ1954 20 902,62 €     

514 ΚΗΙ3212 30 646,92 €     

515 ΚΗΙ3213 20 646,92 €     

516 ΚΗΙ3215 30 646,92 €     

517 ΚΗΙ3216 20 646,92 €     

518 ΚΗΙ3217 30 646,92 €     

519 ΚΗΙ3218 30 646,92 €     

520 ΚΗΙ3221 30 646,92 €     

521 ΚΗΙ3230 30 535,52 €     

522 ΚΗΙ3270 20 902,70 €     

523 ΚΗΙ3271 20 902,70 €     

524 ΚΗΙ3273 30 902,70 €     

525 ΚΗΙ3274 30 902,70 €     
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526 ΚΗΙ3275 30 902,70 €     

527 ΚΗΙ3276 30 902,70 €     

528 ΚΗΙ3277 30 902,70 €     

529 ΚΗΙ3278 30 902,70 €     

530 ΚΗΙ3288 20 3.020,68 €     

531 ΚΗΙ3315 20 1.074,62 €     

532 ΚΗΙ3370 20 1.020,16 €     

533 ΚΗΙ3371 20 1.049,37 €     

534 ΚΗΙ3417 20 495,90 €     

535 ΚΗΙ3418 20 495,90 €     

536 ΚΗΙ3561 30 458,74 €     

537 ΚΗΙ3562 30 458,74 €     

538 ΚΗΙ3563 20 902,77 €     

539 ΚΗΙ3564 30 902,77 €     

540 ΚΗΙ6051 30 456,03 €     

541 ΚΗΙ6052 30 456,05 €     

542 ΚΗΙ6053 30 456,03 €     

543 ΚΗΙ6105 20 331,33 €     

544 ΚΗΙ6110 20 331,33 €     

545 ΚΗΙ6114 20 331,33 €     

546 ΚΗΙ6116 20 331,33 €     

547 ΚΗΙ6134 20 331,33 €     

548 ΚΗΙ6136 20 331,33 €     

549 ΚΗΙ6139 20 331,33 €     

550 ΚΗΙ6150 20 1.011,41 €     

551 ΚΗΙ6222 20 1.102,61 €     

552 ΚΗΙ6251 20 1.246,40 €     

553 ΚΗΙ6252 20 1.246,40 €     

554 ΚΗΙ6303 20 535,57 €     

555 ΚΗΙ6304 20 535,55 €     





Σελίδα | 153 

 

556 ΚΗΙ6305 20 535,57 €     

557 ΚΗΙ6495 20 918,39 €     

558 ΚΗΙ6496 20 918,39 €     

559 ΚΗΙ6497 20 918,39 €     

560 ΚΗΙ6498 20 918,39 €     

561 ΚΗΙ6499 20 918,39 €     

562 ΚΗΙ6500 20 902,70 €     

563 ΚΗΙ6501 20 1.011,41 €     

564 ΚΗΙ6502 20 1.011,41 €     

565 ΚΗΙ6504 20 1.011,49 €     

566 ΚΗΙ6505 20 1.011,41 €     

567 ΚΗΙ6506 20 1.011,41 €     

568 ΚΗΙ6507 20 1.011,41 €     

569 ΚΗΙ6508 20 1.011,41 €     

570 ΚΗΙ6510 20 1.011,41 €     

571 ΚΗΙ6511 20 1.011,49 €     

572 
ΚΗΙ6512 

20 
1.011,41 € 

    

573 
ΚΗΙ6513 

20 
1.011,41 € 

    

574 
ΚΗΙ6516 

20 
1.131,79 € 

    

575 
ΚΗΙ6549 

30 
331,33 € 

    

576 ΚΗΙ6609 20 731,59 €     

577 ΚΗΙ6610 30 731,59 €     

578 ΚΗΙ6611 20 731,59 €     

579 ΚΗΙ6612 30 731,59 €     

580 ΚΗΙ6642 30 437,46 €     

581 ΚΗΙ6643 30 437,54 €     

582 ΚΗΙ6645 20 337,25 €     





Σελίδα | 154 

 

583 ΚΗΙ6646 30 337,25 €     

584 ΚΗΙ6650 20 337,25 €     

585 ΚΗΙ6901 20 918,39 €     

586 ΚΗΙ6905 30 458,74 €     

587 ΚΗΙ6906 30 458,74 €     

588 ΚΗΙ6907 30 458,77 €     

589 ΚΗΙ6908 30 458,74 €     

590 ΚΗΙ6909 30 458,74 €     

591 ΚΗΙ6910 30 458,74 €     

592 ΚΗΙ6911 30 452,44 €     

593 ΚΗΙ6912 30 458,77 €     

594 ΚΗΙ6913 30 458,77 €     

595 ΚΗΙ6914 30 458,77 €     

596 ΚΗΙ6916 30 425,85 €     

597 ΚΗΙ6917 30 425,74 €     

598 ΚΗΙ6919 30 425,85 €     

599 ΚΗΙ6923 30 535,56 €     

600 ΚΗΙ6953 20 716,92 €     

601 ΚΗΙ6954 20 716,94 €     

602 ΚΗΙ6957 20 784,54 €     

603 ΚΗΙ6958 20 784,54 €     

604 ΚΗΙ6999 20 1.078,62 €     

605 ΚΗΙ7001 20 990,31 €     

606 ΚΗΙ7002 20 931,96 €     

607 ΚΗΙ7003 20 842,93 €     

608 ΚΗΙ7004 20 842,93 €     

609 ΚΗΙ7005 20 842,93 €     

610 ΚΗΙ7006 20 1.020,18 €     

611 ΚΗΙ7022 20 1.017,95 €     

612 ΚΗΙ7023 20 1.017,95 €     
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613 ΚΗΙ7024 20 1.017,95 €     

614 ΚΗΙ7037 20 658,57 €     

615 ΚΗΙ9796 20 456,03 €     

616 ΚΗΙ9801 20 1.729,59 €     

617 ΚΗΙ9802 20 1.729,59 €     

618 ΚΗΙ9803 20 1.729,59 €     

619 ΚΗΙ9804 20 1.829,70 €     

620 ΚΗΙ9805 20 1.729,59 €     

621 ΚΗΙ9806 20 1.729,54 €     

622 
ΚΗΙ9807 

20 
520,56 € 

    

623 
ΚΗΙ9808 

20 
520,56 € 

    

624 
ΚΗΙ9809 

20 
520,56 € 

    

625 
ΚΗΙ9810 

20 
520,56 € 

    

626 
ΚΗΙ9811 

20 
520,56 € 

    

627 
ΚΗΙ9812 

20 
520,56 € 

    

628 
ΚΗΙ9813 

20 
520,56 € 

    

629 
ΚΗΙ9814 

20 
520,56 € 

    

630 
ΚΗΙ9815 

20 
520,56 € 

    

631 
ΚΗΙ9816 

20 
520,56 € 

    

632 
ΚΗΙ9817 

20 
520,56 € 
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633 
ΚΗΙ9818 

20 
520,56 € 

    

634 
ΚΗΙ9819 

20 
520,56 € 

    

635 
ΚΗΙ9820 

20 
520,56 € 

    

636 
ΚΗΙ9821 

20 
520,56 € 

    

637 
ΚΗΙ9822 

20 
520,56 € 

    

638 
ΚΗΙ9823 

20 
520,56 € 

    

639 ΚΗΟ1006 30 1.323,90 €     

640 ΚΗΟ2415 20 437,54 €     

641 ΚΗΟ2593 20 417,02 €     

642 ΚΗΟ2650 30 873,61 €     

643 ΚΗΟ3062 20 813,66 €     

644 ΚΗΟ3084 20 417,02 €     

645 ΚΗΟ3085 20 417,02 €     

646 ΚΗΟ3089 20 535,54 €     

647 ΚΗΟ3096 30 918,39 €     

648 ΚΗΟ3097 30 918,39 €     

649 ΚΗΟ3163 20 982,22 €     

650 ΚΗΟ3391 30 425,74 €     

651 ΚΗΥ8252 20 1.010,79 €     

652 ΚΗΥ8253 20 1.010,79 €     

653 ΚΗΥ8254 30 1.122,15 €     

654 ΚΗΥ8363 20 938,09 €     

655 ΚΗΥ8390 30 425,85 €     

656 

ΚΗΥ8397 

30 

425,85 € 
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657 

ΚΗΥ8412 

30 

425,74 € 

    

658 

ΚΗΥ8413 

20 

425,74 € 

    

659 

ΚΗΥ8414 

20 

425,85 € 

    

660 ΚΗΥ8415 20 425,74 €     

661 ΚΗΥ8416 30 425,74 €     

662 ΚΗΥ8417 30 425,74 €     

663 ΚΗΥ8418 30 425,74 €     

664 ΚΗΥ8419 20 425,85 €     

665 ΚΗΥ8420 20 425,85 €     

666 ΚΟΟ709 20 331,80 €     

667 ΚΤΥ1001 20 455,66 €     

668 ΚΤΥ1002 20 469,46 €     

669 ΚΤΥ1003 20 453,42 €     

670 ΚΤΥ1005 20 453,42 €     

671 ΚΤΥ1006 20 453,42 €     

672 ΚΤΥ1045 20 501,51 €     

673 ΚΤΥ1046 20 501,51 €     

674 ΚΤΥ1047 20 687,78 €     

675 ΚΤΥ1048 20 501,51 €     

676 ΚΤΥ1049 20 501,51 €     

677 ΚΤΥ1627 20 687,78 €     

678 ΚΤΥ1788 20 717,00 €     

679 ΚΤΥ1792 20 501,51 €     

680 ΚΤΥ1793 20 501,51 €     
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681 KTY1795  687,78 €     

682 ΜΕ108989 20 665,39 €     

683 ΜΕ110410 20 642,68 €     

684 ΜΕ110411 20 665,37 €     

685 ΜΕ111738 20 665,39 €     

686 ΜΕ112734 20 665,40 €     

687 ΜΕ113754 20 831,76 €     

688 ΜΕ113755 20 831,76 €     

689 ΜΕ113758 20 831,76 €     

690 ΜΕ113761 20 831,76 €     

691 ΜΕ113762 20 831,76 €     

692 ΜΕ113777 30 665,39 €     

693 ΜΕ115948 20 996,64 €     

694 ΜΕ115949 20 995,78 €     

695 ΜΕ115950 20 996,64 €     

696 ΜΕ115951 20 996,93 €     

697 ΜΕ115953 20 996,64 €     

698 ΜΕ115954 20 992,20 €     

699 ΜΕ115955 20 996,93 €     

700 ΜΕ115956 20 869,69 €     

701 ΜΕ115965 20 843,45 €     

702 ΜΕ115966 20 843,45 €     

703 ΜΕ115967 20 843,45 €     

704 ΜΕ115968 20 843,45 €     

705 ΜΕ115969 20 843,45 €     

706 ΜΕ115970 20 843,45 €     

707 ΜΕ115971 20 732,49 €     

708 ΜΕ115972 20 843,45 €     

709 ΜΕ115973 20 843,45 €     

710 ΜΕ115974 20 843,45 €     
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711 ΜΕ115975 20 732,49 €     

712 ΜΕ115976 20 843,45 €     

713 ΜΕ116452 20 732,49 €     

714 ΜΕ116453 20 732,49 €     

715 ΜΕ116464 30 637,08 €     

716 ΜΕ116620 30 553,72 €     

717 ΜΕ138773 20 1.745,07 €     

718 ΜΕ140279 20 3.412,14 €     

719 ΜΕ140280 20 3.412,14 €     

720 ΜΕ140281 20 3.429,47 €     

721 ΜΕ140282 20 3.412,14 €     

722 ΜΕ140322 20 3.737,47 €     

723 ΜΕ140323 20 3.737,47 €     

724 ΜΕ140324 20 3.737,47 €     

725 ΜΕ140325 20 3.737,47 €     

726 ΜΕ140326 20 3.737,47 €     

727 ΜΕ140327 20 3.737,47 €     

728 ΜΕ140328 20 3.737,47 €     

729 ΜΕ140333 20 3.737,47 €     

730 ΜΕ140334 20 3.737,47 €     

731 ΜΕ140335 20 3.737,47 €     

732 ΜΕ140343 20 3.737,47 €     

733 ΜΕ140344 20 3.737,47 €     

734 ΜΕ140345 20 3.737,47 €     

735 ΜΕ140346 20 3.737,47 €     

736 

ΜΕ140349 

20 

3.072,67 € 
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737 

ΜΕ140350 

20 

3.072,67 € 

    

738 
ΜΕ140351 

20 
2.640,53 € 

    

739 
ΜΕ140352 

20 
2.281,07 € 

    

740 
ΜΕ140353 

20 
2.601,99 € 

    

741 
ΜΕ140354 

20 
2.281,07 € 

    

742 
ΜΕ140355 

20 
3.072,67 € 

    

743 
ΜΕ140356 

20 
2.708,98 € 

    

744 
ΜΕ140357 

20 
2.708,98 € 

    

745 

ΜΕ140359 

20 

3.042,73 € 

    

746 

ΜΕ140360 

20 

3.072,04 € 

    

747 ΜΕ140853 20 3.346,56 €     

748 ΜΕ140854 20 3.346,56 €     

749 ΜΕ140855 20 3.402,42 €     

750 ΜΕ140856 20 3.346,56 €     

751 ΜΕ140857 20 3.346,56 €     

752 ΜΕ140858 20 3.346,56 €     

753 ΜΕ140859 20 3.346,56 €     

754 ΜΕ140860 20 3.346,56 €     

755 ΜΕ140861 20 3.346,56 €     

756 ΜΕ140862 20 3.346,56 €     
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757 ΜΕ142529 20 812,86 €     

758 ΜΕ142530 20 767,44 €     

759 ΜΕ142531 20 767,44 €     

760 ΜΕ142532 20 767,44 €     

761 ΜΕ142533 20 767,44 €     

762 ΜΕ142534 20 767,44 €     

763 ΜΕ142535 20 767,44 €     

764 ΜΕ142536 20 767,44 €     

765 ΜΕ142537 20 767,44 €     

766 ΜΕ142538 20 767,44 €     

767 ΜΕ142539 20 767,44 €     

768 ΜΕ142540 20 767,44 €     

769 ΜΕ142541 20 767,44 €     

770 ΜΕ142542 20 767,44 €     

771 ΜΕ142543 20 787,03 €     

772 ΜΕ142544 20 787,03 €     

773 ΜΕ142545 20 767,44 €     

774 ΜΕ142546 20 767,44 €     

775 ΜΕ142547 20 767,44 €     

776 ΜΕ142548 20 767,44 €     

777 ΜΕ142549 20 767,44 €     

778 ΜΕ144312 20 1.662,18 €     

779 ΜΕ42179 30 618,69 €     

780 ΜΕ42180 20 590,32 €     

781 ΜΕ53091 20 618,65 €     

782 ΜΕ56418 30 513,94 €     

783 ΜΕ57535 20 618,68 €     
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784 ΜΕ57545 20 665,44 €     

785 ΜΕ57546 20 665,44 €     

786 ΜΕ62457 30 590,97 €     

787 ΜΕ63934 30 636,13 €     

788 ΜΕ63935 30 531,46 €     

789 ΜΕ63936 20 636,13 €     

790 ΜΕ65158 30 665,41 €     

791 ΜΕ65159 30 665,41 €     

792 ΜΕ67293 20 665,44 €     

793 ΜΕ69089 20 665,41 €     

794 ΜΕ69090 30 665,41 €     

795 ΜΕ69092 30 665,41 €     

796 ΜΕ81704 30 665,41 €     

797 ΜΕ81705 30 665,41 €     

798 ΜΕ81750 20 665,39 €     

799 ΜΕ82051 20 665,39 €     

800 ΜΕ82052 20 665,39 €     

801 ΜΕ82053 20 665,39 €     

802 ΜΕ82116 20 665,41 €     

803 ΜΕ82117 20 665,41 €     

804 ΜΕ82145 20 590,40 €     

805 ΜΕ82147 20 637,08 €     

806 ΜΕ82150 20 637,08 €     

807 ΜΕ82549 30 665,44 €     

808 ΜΕ83048 30 665,44 €     

809 ΜΕ83112 30 553,72 €     

810 ΜΕ85712 20 611,45 €     

811 ΜΕ86795 20 590,97 €     

812 ΜΕ96084 20 665,39 €     

813 ΟΒΧ273 20 377,56 €     
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814 ΟΕΤ935 30 299,26 €     

815 ΟΖΙ0128 30 299,26 €     

816 ΟΙΒ0181 20 168,45 €     

817 ΟΙΒ0184 20 168,45 €     

818 ΟΙΒ0188 20 168,45 €     

819 ΟΙΒ0190 20 168,45 €     

820 ΟΙΒ182 20 501,58 €     

821 ΟΙΒ183 20 501,51 €     

822 ΟΙΒ185 20 501,51 €     

823 ΟΙΒ186 20 168,45 €     

824 ΟΙΒ187 20 501,51 €     

825 ΟΙΒ189 20 501,51 €     

826 ΟΙΥ620 20 331,80 €     

827 ΟΚΡ43 20 331,80 €     

828 ΟΝΚ811 20 299,26 €     

829 ΟΥΕ372 20 299,26 €     

830 ΟΧΧ308 20 299,26 €     

831 ΥΖΤ0674 30 168,45 €     

832 ΥΖΤ0686 30 168,45 €     

833 ΥΖΤ0693 20 169,37 €     

834 ΥΖΤ0697 30 168,45 €     

835 ΥΗΡ0856 20 168,45 €     

836 ΥΗΡ0857 20 168,45 €     

837 ΥΗΡ0858 20 168,45 €     

838 ΥΗΡ0859 20 168,45 €     

839 ΥΗΡ0863 20 168,45 €     

840 ΥΟ6227 20 117,51 €     

841 ΥΤΧ0081 30 215,18 €     

842 ΥΤΧ0083 30 215,18 €     

843 ΥΤΧ0084 30 215,18 €     
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844 ΥΤΧ0086 30 215,18 €     

845 ΥΤΧ0087 20 215,18 €     

846 ΥΤΧ0089 30 215,18 €     

847 ΥΤΧ0090 30 215,18 €     

848 ΥΤΧ0092 30 215,18 €     

849 ΥΤΧ0093 30 215,18 €     

850 ΥΤΧ0095 30 215,18 €     

851 ΥΧ5823 30 117,51 €     

852 ΥΧ5824 30 117,51 €     

853 ΥΧ5836 30 117,51 €     

854 ΥΧ5855 30 117,51 €     

855 ΧΖΥ828 20 168,45 €     

856 ΧΜΤ572 30 299,27 €     

857 ΧΤΝ331 20 168,45 €     

858 ΧΤΝ334 20 168,45 €     

859 ΧΤΝ335 20 168,45 €     

860 ΧΤΝ336 20 168,45 €     

861 ΧΤΝ337 20 168,45 €     

862 ΧΤΝ338 20 168,45 €     

863 ΧΤΝ339 20 168,45 €     

864 ΧΤΝ340 20 168,45 €     

865 ΧΤΝ341 20 168,45 €     

866 ΧΤΝ342 20 168,45 €     

867 ΧΤΝ343 20 168,45 €     

868 ΧΤΝ344 30 168,45 €     

869 ΧΤΝ345 30 168,45 €     

870 ΧΥΤ468 20 168,45 €     

871 ΧΥΤ469 20 168,45 €     

872 ΧΥΤ470 20 168,45 €     

873 ΧΥΤ471 20 168,45 €     
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874 ΧΥΤ472 20 168,45 €     

875 ΧΥΤ473 20 168,45 €     

876 ΧΥΤ474 20 168,45 €     

877 ΧΥΤ475 20 168,45 €     

878 ΧΥΤ476 20 168,45 €     

879 ΧΥΤ477 20 168,45 €     

880 ΧΥΤ480 20 168,45 €     

881 ΧΥΤ481 20 168,45 €     

882 ΧΥΤ482 20 168,45 €     

883 ΧΧΟ627 20 168,45 €     

884 ΧΧΟ629 20 168,45 €     

885 ΧΧΟ630 20 168,45 €     

886 ΧΧΟ631 20 168,45 €     

887 ΧΧΟ632 20 168,45 €     

888 ΧΧΟ633 20 168,45 €     

889 ΧΧΟ634 20 168,45 €     

890 ΧΧΟ636 20 168,45 €     

891 ΧΧΟ637 20 168,45 €     

892 ΧΧΟ639 20 168,45 €     

893 ΧΧΟ640 20 168,45 €     

894 ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 €     

895 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

896 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

897 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

898 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 

 
   

899 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ 

 
1.760 € 
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900 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

901 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

902 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

903 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

904 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

905 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

906 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

907 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

908 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

909 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

910 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

911 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

912 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

913 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

914 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

915 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

916 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

917 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

918 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

919 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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920 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

921 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

922 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

923 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

924 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

925 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

926 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

927 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

928 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

929 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

930 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

931 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

932 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

933 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

934 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

935 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

936 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

937 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

938 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

939 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   





Σελίδα | 168 

 

940 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

941 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

942 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

943 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

944 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

945 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

946 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

947 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

948 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

949 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

950 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

951 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

952 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

953 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

954 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

955 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

956 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

957 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

958 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

959 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 
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960 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

961 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

962 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

963 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

964 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

965 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

966 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

967 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

968 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

969 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

970 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

971 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

972 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

973 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  2.640 € 

 
   

974 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.320 € 

 
   

975 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.760 € 

 
   

976 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

977 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

978 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

979 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 
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980 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

981 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

982 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

983 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

984 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

985 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

986 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

987 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

988 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

989 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

990 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

991 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

992 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

993 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

994 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

995 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

996 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

997 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

998 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

999 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 
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1000 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1001 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1002 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1003 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1004 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1005 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1006 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1007 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1008 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1009 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  1.408 € 

 
   

1010 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1011 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1012 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1013 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1014 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1015 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1016 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  880 € 

 
   

1017 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1018 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1019 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 
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1020 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1021 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1022 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1023 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1024 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1025 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1026 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1027 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1028 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1029 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1030 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1031 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1032 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1033 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1034 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1035 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1036 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1037 
  484 € 

 
   

1038 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1039 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 
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1040 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1041 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1042 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1043 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1044 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1045 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1046 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1047 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1048 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1049 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1050 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1051 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1052 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 € 

 
   

1053 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1054 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1055 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1056 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1057 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1058 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1059 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 
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1060 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1061 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1062 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1063 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1064 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 € 

 
   

1065 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

1066 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

1067 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1068 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1069 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1070 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1071 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1072 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1073 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1074 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  264 €     

1075 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ  484 €     

ΣΥΝΟΛΟ: 
1.007.616,63€     

Αθήνα ………….2022 

 

         Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

             κ.α.α 

Αλέξανδρος Βαρθαλίτης                             Κων/νος Γεωργίου                                  Κων/νος Γεωργίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  

 

 

ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΓΓ ΜΜ ΑΑ   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΩΩ ΝΝ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0 - Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:  ....................................................................................................  

Κατάστημα:  .............................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………. 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΉΜΟ ΑΘΗΝΑΊΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 

ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………………………….
55

 

υπέρ του  

(Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο Διαγωνισμό 

του Δήμου Αθηναίων για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …..……. Διακήρυξή σας, με 

ΑΔΑΜ:…………………………………….και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/…/2022. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την………………………………… , ή μέχρις ότου 

αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.6. 

της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 

της
56

.  

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
57

. 

 

 

 

                                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
55

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
56

Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
57

Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Ημερομηνία έκδοσης ………………………………… 
 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα  και  

ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

…………….……………………………………………………
58

 

    υπέρ του  

(Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

 

ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για  την  καλή  εκτέλεση της  Σύμβασης, που θα 

υπογράψει μαζί σας για την εκτέλεση της σύμβασης για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ:……………………  

 

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 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την………………….,  ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 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  μας  επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
59

.     

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)                                                               
 

 

 

 

                                                           
58

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και του Φόρου Διαμονής 
59

Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





Σελίδα | 178 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

  

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΘΘ ΕΕ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΥΥ ΨΨ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ   ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   

ΑΑ ΣΣ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΥΥ ΨΨ ΗΗ ΣΣ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Ι. Οδός 151  
Ταχ. Κώδικας : 122 41  
Πληροφορίες : Αλέξανδρος Βαρθαλίτης 
e-mail:a.varthalitis@athens.gr 
Τηλ. : 210 3422416 
 
 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

C.P.V. : 66514110-0  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 3.222.849,89€ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣ ΤΡΟΜ/ΚΕΣ 

ΠΥΡΟΣ 
ΦΥΣΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΥΛΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
Η LEASING 

1 ΑΒΝ0489 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

2 ΑΒΝ0837 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

3 ΑΒΝ931 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

4 ΑΚΕ3711 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

5 ΑΚΕ3724 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

6 ΑΚΕ3740 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

7 ΑΚΕ3743 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

8 ΑΚΕ3752 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

9 ΑΚΕ7437 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

10 ΑΚΕ7439 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

11 ΑΚΕ7441 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

12 ΑΚΕ7443 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

13 ΑΚΕ7445 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

14 ΑΚΕ7447 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

15 ΑΚΕ7794 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

16 ΑΚΕ8086 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

17 ΑΜ50005 Μ.Ε. ΤΡΑΚΤΕΡ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

18 ΑΜ56047 Μ.Ε. ΤΡΑΚΤΕΡ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

19 ΑΥΕ686 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

20 ΒΒ980 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

21 ΒΗΝ149 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

22 ΒΗΝ150 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

23 ΒΗΝ151 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

24 ΒΗΝ155 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
''Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου Αθηναίων'' με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€, 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης (200.000,00€) 
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25 ΒΜΤ107 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

26 ΒΜΤ109 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

27 ΒΜΤ110 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

28 ΒΜΤ112 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

29 ΒΡΒ100 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

30 ΒΡΒ101 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

31 ΒΡΒ102 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

32 ΒΡΒ103 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

33 ΒΡΒ104 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

34 ΒΡΒ105 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

35 ΒΡΒ106 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

36 ΒΡΒ107 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

37 ΒΡΒ108 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

38 ΒΡΒ109 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

39 ΒΡΒ110 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

40 ΒΡΒ111 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

41 ΒΡΒ81 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

42 ΒΡΒ82 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

43 ΒΡΒ83 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

44 ΒΡΒ84 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

45 ΒΡΒ85 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

46 ΒΡΒ86 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

47 ΒΡΒ87 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

48 ΒΡΒ88 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

49 ΒΡΒ89 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

50 ΒΡΒ90 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

51 ΒΡΒ91 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

52 ΒΡΒ92 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

53 ΒΡΒ94 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

54 ΒΡΒ95 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

55 ΒΡΒ96 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

56 ΒΡΒ97 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

57 ΒΡΒ98 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

58 ΒΡΒ99 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 4.000 € 4.000 € 4.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

59 ΒΡΕ802 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

60 ΒΡΕ803 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

61 ΒΡΕ804 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

62 ΒΡΕ805 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

63 ΒΡΕ806 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

64 ΒΡΕ807 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

65 ΒΡΕ808 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

66 ΒΡΕ809 ΔΙΚΥΚΛΟ 150cc 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

67 ΖΖΑ0663 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

68 ΖΖΑ0701 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

69 ΖΖΑ0705 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

70 ΖΖΑ0706 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

71 ΖΖΑ0707 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

72 ΖΖΑ0709 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

73 ΖΖΑ0711 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

74 ΖΖΑ0712 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

75 ΖΖΑ0713 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

76 ΖΖΑ0715 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

77 ΖΖΑ669 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

78 ΖΖΑ704 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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79 ΖΟΕ27 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 9.000 € 9.000 € 9.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

80 ΖΟΕ447 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

81 ΗΒΚ702 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

82 ΗΒΚ703 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

83 ΗΒΚ704 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

84 ΗΒΚ705 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

85 ΗΒΚ706 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

86 ΗΒΚ708 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

87 ΗΒΚ709 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

88 ΗΒΚ710 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

89 ΗΒΚ711 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

90 ΗΒΚ712 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

91 ΗΒΚ713 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

92 ΗΒΚ714 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

93 ΗΒΚ715 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

94 ΗΒΚ716 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

95 ΗΒΚ717 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

96 ΗΒΚ718 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

97 ΗΒΚ719 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

98 ΗΒΚ720 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

99 ΗΒΚ721 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

100 ΗΒΚ722 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

101 ΗΒΚ723 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

102 ΗΒΚ724 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

103 ΗΒΚ766 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

104 ΗΒΤ0981 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

105 ΙΒΥ0088 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

106 ΙΕΕ0458 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

107 ΙΕΕ0624 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

108 ΙΕΜ0418 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

109 ΙΕΟ0992 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

110 ΙΕΟ0993 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

111 ΙΕΟ0999 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

112 ΙΕΡ0004 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

113 ΙΕΡ0005 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

114 ΙΖΟ0201 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

115 ΙΖΟ0205 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

116 ΙΖΟ0208 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

117 ΙΖΟ0216 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

118 ΙΖΟ0217 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

119 ΙΖΟ0251 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

120 ΙΖΡ0062 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

121 ΙΖΤ597 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

122 ΙΟΤ0812 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

123 ΙΡΚ0433 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

124 ΙΡΚ0434 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

125 ΙΡΚ0435 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

126 ΙΡΚ0438 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

127 ΙΡΚ0440 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

128 ΙΡΚ0441 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

129 ΙΡΚ0442 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

130 ΙΡΜ0708 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

131 ΙΡΜ0709 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

132 ΙΡΜ0713 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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133 ΙΡΜ0714 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

134 ΙΡΜ0715 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

135 ΙΡΜ0716 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

136 ΙΡΜ0722 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

137 ΙΡΜ0723 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

138 ΙΡΜ0725 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

139 ΙΡΜ0733 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

140 ΙΡΜ0734 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

141 ΙΡΜ0739 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

142 ΙΡΜ0740 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

143 ΙΡΜ0744 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

144 ΙΡΜ0745 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

145 ΙΡΜ0747 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

146 ΙΡΜ0748 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

147 ΙΡΜ0753 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

148 ΙΡΜ0896 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

149 ΙΡΜ0897 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

150 ΙΡΜ0898 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

151 ΙΡΜ0899 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

152 ΙΡΜ0901 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

153 ΙΡΜ0902 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

154 ΙΡΜ0903 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

155 ΙΡΜ0904 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

156 ΙΡΜ0905 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

157 ΙΡΜ0906 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

158 ΙΡΜ0907 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

159 ΙΡΜ0908 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

160 ΙΡΜ0909 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

161 ΙΡΜ0910 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

162 ΙΡΜ0911 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

163 ΙΡΜ0912 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

164 ΙΡΜ0913 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

165 ΙΡΜ0914 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

166 ΙΡΜ0915 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

167 ΙΡΜ0916 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

168 ΙΡΜ0917 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

169 ΙΡΝ0298 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

170 ΙΡΝ0299 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

171 ΚΗΗ1010 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

172 ΚΗΗ1012 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

173 ΚΗΗ1015 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

174 ΚΗΗ1025 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

175 ΚΗΗ1026 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

176 ΚΗΗ1027 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

177 ΚΗΗ1089 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

178 ΚΗΗ1091 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

179 ΚΗΗ1093 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

180 ΚΗΗ1096 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

181 ΚΗΗ1098 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

182 ΚΗΗ1099 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

183 ΚΗΗ1102 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

184 ΚΗΗ1106 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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185 ΚΗΗ1108 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

186 ΚΗΗ1111 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

187 ΚΗΗ1116 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

188 ΚΗΗ1119 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

189 ΚΗΗ1122 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

190 ΚΗΗ1123 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

191 ΚΗΗ1124 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

192 ΚΗΗ1125 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

193 ΚΗΗ1126 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

194 ΚΗΗ1127 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

195 ΚΗΗ1128 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

196 ΚΗΗ1130 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

197 ΚΗΗ1131 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

198 ΚΗΗ1132 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

199 ΚΗΗ1133 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

200 ΚΗΗ1135 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

201 ΚΗΗ1136 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

202 ΚΗΗ1137 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

203 ΚΗΗ1138 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

204 ΚΗΗ1139 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

205 ΚΗΗ1140 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

206 ΚΗΗ1141 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

207 ΚΗΗ1142 ΦΟΡΤΗΓΟ 45.000 € 45.000 € 45.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

208 ΚΗΗ1144 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

209 ΚΗΗ1145 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

210 ΚΗΗ1147 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

211 ΚΗΗ1148 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

212 ΚΗΗ1149 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

213 ΚΗΗ1150 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

214 ΚΗΗ1151 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

215 ΚΗΗ1152 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

216 ΚΗΗ1153 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

217 ΚΗΗ1154 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

218 ΚΗΗ1155 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

219 ΚΗΗ1157 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

220 ΚΗΗ1158 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

221 ΚΗΗ1159 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

222 ΚΗΗ1164 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

223 ΚΗΗ1168 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

224 ΚΗΗ1170 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

225 ΚΗΗ1171 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

226 ΚΗΗ1172 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

227 ΚΗΗ1173 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

228 ΚΗΗ1175 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

229 ΚΗΗ1176 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

230 ΚΗΗ1177 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

231 ΚΗΗ1178 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

232 ΚΗΗ1179 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

233 ΚΗΗ1180 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

234 ΚΗΗ1183 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

235 ΚΗΗ1184 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

236 ΚΗΗ1185 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

237 ΚΗΗ1186 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

238 ΚΗΗ1187 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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239 ΚΗΗ1189 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

240 ΚΗΗ1190 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

241 ΚΗΗ1193 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

242 ΚΗΗ1194 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

243 ΚΗΗ1195 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

244 ΚΗΗ1197 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

245 ΚΗΗ1198 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

246 ΚΗΗ1199 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

247 ΚΗΗ1200 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

248 ΚΗΗ1201 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

249 ΚΗΗ1203 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

250 ΚΗΗ1204 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

251 ΚΗΗ1205 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

252 ΚΗΗ1206 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

253 ΚΗΗ1208 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

254 ΚΗΗ1210 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

255 ΚΗΗ1211 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

256 ΚΗΗ1216 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

257 ΚΗΗ1217 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

258 ΚΗΗ1218 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

259 ΚΗΗ1220 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

260 ΚΗΗ1221 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

261 ΚΗΗ1222 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

262 ΚΗΗ1223 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

263 ΚΗΗ1224 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

264 ΚΗΗ1225 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

265 ΚΗΗ1245 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

266 ΚΗΗ1249 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

267 ΚΗΗ1250 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

268 ΚΗΗ1251 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

269 ΚΗΗ1252 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

270 ΚΗΗ1253 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

271 ΚΗΗ1285 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

272 ΚΗΗ1291 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

273 ΚΗΗ1326 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

274 ΚΗΗ1327 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

275 ΚΗΗ1328 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

276 ΚΗΗ1329 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

277 ΚΗΗ1330 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

278 ΚΗΗ1331 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

279 ΚΗΗ1332 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

280 ΚΗΗ1333 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

281 ΚΗΗ1334 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

282 ΚΗΗ1335 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

283 ΚΗΗ1336 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

284 ΚΗΗ1337 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

285 ΚΗΗ1676 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

286 ΚΗΗ1677 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

287 ΚΗΗ1678 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

288 ΚΗΗ1679 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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289 ΚΗΗ1680 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

290 ΚΗΗ1681 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

291 ΚΗΗ1682 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

292 ΚΗΗ1683 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

293 ΚΗΗ1730 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

294 ΚΗΗ1732 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

295 ΚΗΗ1733 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

296 ΚΗΗ1735 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

297 ΚΗΗ1736 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

298 ΚΗΗ1738 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

299 ΚΗΗ1741 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

300 ΚΗΗ1742 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

301 ΚΗΗ1745 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

302 ΚΗΗ1764 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

303 ΚΗΗ1765 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

304 ΚΗΗ1768 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

305 ΚΗΗ1769 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

306 ΚΗΗ1770 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

307 ΚΗΗ1771 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

308 ΚΗΗ1790 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

309 ΚΗΗ1792 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

310 ΚΗΗ1826 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

311 ΚΗΗ1830 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

312 ΚΗΗ1833 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

313 ΚΗΗ1846 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

314 ΚΗΗ1847 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

315 ΚΗΗ1849 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

316 ΚΗΗ1850 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

317 ΚΗΗ4374 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

318 ΚΗΗ4375 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

319 ΚΗΗ4376 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

320 ΚΗΗ4377 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

321 ΚΗΗ4378 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

322 ΚΗΗ4379 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

323 ΚΗΗ4380 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

324 ΚΗΗ4381 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

325 ΚΗΗ4382 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

326 ΚΗΗ4383 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

327 ΚΗΗ4384 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

328 ΚΗΗ4385 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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329 ΚΗΗ4386 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

330 ΚΗΗ4387 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

331 ΚΗΗ4410 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

332 ΚΗΗ4411 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

333 ΚΗΗ4412 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

334 ΚΗΗ4413 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

335 ΚΗΗ4414 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

336 ΚΗΗ4415 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

337 ΚΗΗ4416 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

65.000 € 65.000 € 65.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

338 ΚΗΗ4418 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

339 ΚΗΗ4420 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

340 ΚΗΗ4421 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

341 ΚΗΗ4423 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

342 ΚΗΗ4424 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

343 ΚΗΗ4427 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

344 ΚΗΗ4429 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

345 ΚΗΗ4430 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

346 ΚΗΗ4431 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

347 ΚΗΗ4432 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

348 ΚΗΗ4434 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

349 ΚΗΗ4435 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

350 ΚΗΗ4436 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

351 ΚΗΗ4437 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

352 ΚΗΗ4438 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

353 ΚΗΗ4750 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

354 ΚΗΗ4751 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

355 ΚΗΗ4752 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

356 ΚΗΗ4753 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

357 ΚΗΗ4754 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

358 ΚΗΗ4755 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

359 ΚΗΗ4757 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

360 ΚΗΗ4758 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

361 ΚΗΗ4759 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

362 ΚΗΗ4761 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

363 ΚΗΗ4763 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

364 ΚΗΗ4764 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

365 ΚΗΗ4765 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

366 ΚΗΗ4766 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

367 ΚΗΗ4767 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

368 ΚΗΗ4768 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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369 ΚΗΗ4769 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

370 ΚΗΗ4770 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

371 ΚΗΗ4771 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

372 ΚΗΗ4772 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

373 ΚΗΗ4773 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

374 ΚΗΗ4774 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

375 ΚΗΗ6245 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

376 ΚΗΗ7378 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

377 ΚΗΗ7379 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

378 ΚΗΗ7380 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

379 ΚΗΗ7381 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

380 ΚΗΗ7382 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

381 ΚΗΗ7383 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

382 ΚΗΗ7384 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

383 ΚΗΗ7385 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

384 ΚΗΗ7386 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

385 ΚΗΗ7387 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

386 ΚΗΗ7388 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

101.800 € 101.800 € 101.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

387 ΚΗΗ7409 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

388 ΚΗΗ7639 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

389 ΚΗΗ7640 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

55.000 € 55.000 € 55.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

390 ΚΗΗ7680 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

391 ΚΗΗ7681 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

392 ΚΗΗ7682 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

393 ΚΗΗ7683 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

394 ΚΗΗ7684 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

395 ΚΗΗ7685 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

396 ΚΗΗ7686 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

397 ΚΗΗ7687 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

398 ΚΗΗ7688 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

399 ΚΗΗ7689 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

400 ΚΗΗ7690 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

401 ΚΗΗ7691 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

402 ΚΗΗ7692 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

403 ΚΗΗ7693 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

404 ΚΗΗ7694 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

405 ΚΗΗ7695 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

406 ΚΗΗ7696 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

407 ΚΗΗ7697 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

408 ΚΗΗ7698 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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409 ΚΗΗ7699 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

410 ΚΗΗ7700 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

411 ΚΗΗ7701 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

412 ΚΗΗ7702 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

413 ΚΗΗ7703 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

414 ΚΗΗ7704 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

127.720 € 127.720 € 127.720 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

415 ΚΗΗ7718 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

12.500 € 12.500 € 12.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

416 ΚΗΗ7719 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

417 ΚΗΗ7739 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

418 ΚΗΗ7790 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

419 ΚΗΗ7801 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 
30.000 € 30.000 € 30.000 € 5.000 € 15.000 € 

0 € 0 € ΌΧΙ 

420 ΚΗΗ7816 ΦΟΡΤΗΓΟ 
10.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 15.000 € 

0 € 0 € ΌΧΙ 

421 ΚΗΗ7822 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 

0 € 0 € ΌΧΙ 

422 

ΚΗΗ7834 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

423 

ΚΗΗ7835 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

424 

ΚΗΗ7836 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

425 

ΚΗΗ7837 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

426 

ΚΗΗ7838 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

427 

ΚΗΗ7839 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

428 
ΚΗΗ7840 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 
3ΤΝ 

100.000 € 100.000 € 100.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

429 
ΚΗΗ7841 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 
3ΤΝ 

100.000 € 100.000 € 100.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

430 

ΚΗΗ7842 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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431 

ΚΗΗ7843 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

432 

ΚΗΗ7844 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

433 

ΚΗΗ7845 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

434 

ΚΗΗ7846 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

435 

ΚΗΗ7847 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

436 

ΚΗΗ7848 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

437 

ΚΗΗ7849 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
Μ.Φ 6 ΤΝ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

115.000 € 115.000 € 115.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

438 ΚΗΗ7860 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

439 ΚΗΗ7861 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

440 ΚΗΗ7862 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

441 ΚΗΗ7863 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

442 ΚΗΗ7864 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

443 ΚΗΗ7865 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

444 ΚΗΗ7866 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

445 ΚΗΗ7867 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

446 ΚΗΗ7868 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 5ΤΝ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

447 

ΚΗΗ7869 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

448 

ΚΗΗ7870 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

449 

ΚΗΗ7871 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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450 

ΚΗΗ7872 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

451 

ΚΗΗ7873 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

452 

ΚΗΗ7874 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

453 

ΚΗΗ7875 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 3ΤΝ 

110.000 € 110.000 € 110.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

454 ΚΗΗ7885 ΦΟΡΤΗΓΟ 
10.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 15.000 € 

0 € 0 € ΌΧΙ 

455 

ΚΗΗ7903 

ΟΧΗΜΑ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟ ΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
ΒΩΤΙ ΩΝ^Ε5 S 
ΟΟΝΤΑΙΝΕ^ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

456 

ΚΗΗ7904 

ΟΧΗΜΑ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟ ΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
ΒΩΤΙ ΩΝ(ΡRΕS S 
ΟΟΝΤΑΙΝΕ^ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

457 

ΚΗΗ7905 

ΟΧΗΜΑ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
ΒΩΤΙ ΩΝ(ΡRΕS S 
CΟΝΤΑΙΝΕR) ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

458 

ΚΗΗ7906 

ΟΧΗΜΑ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
ΒΩΤΙ ΩΝ (ΡRΕS S 
CΟΝΤΑΙΝΕR) ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

459 

ΚΗΗ7907 

ΟΧΗΜΑ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟ ΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
ΒΩΤΙ ΩΝ (ΡRΕS S 
CΟΝΤΑΙΝΕR) ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

460 

ΚΗΗ7908 

ΟΧΗΜΑ 
(ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟΡ ΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
Β ΩΤΙΩΝ ^S S 
CΟΝΤΑΙΝΕR) ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

461 

ΚΗΗ7909 

ΟΧΗΜΑ 
(ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟΡ ΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
Β ΩΤΙΩΝ S 
ΟΟΝΤΑΙΝΕ^ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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462 

ΚΗΗ7910 

ΟΧΗΜΑ 
(ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ)ΜΕΤ
ΑΦΟΡ ΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙ
Β ΩΤΙΩΝ ^S S 
ΟΟΝΤΑΙΝΕ^ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΑΝΤΖΟΥ 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

463 ΚΗΗ7921 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 5.000 € 0 € 0 € 
 

464 ΚΗΗ7922 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 5.000 € 0 € 0 € 
 

465 ΚΗΗ7939 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

466 ΚΗΗ7940 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

467 ΚΗΗ7941 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

468 ΚΗΗ7942 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

469 ΚΗΗ7943 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

470 ΚΗΗ7944 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

471 ΚΗΗ7945 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

472 ΚΗΗ7946 ΒΥΤΙΟ Ω.Φ 3ΤΝ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

473 ΚΗΗ8300 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

474 ΚΗΗ8301 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

475 ΚΗΗ8302 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

476 ΚΗΗ8380 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

477 
ΚΗΗ8983 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

478 
ΚΗΗ8984 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

479 
ΚΗΗ8985 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

480 
ΚΗΗ8986 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

481 
ΚΗΗ8987 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

482 
ΚΗΗ8988 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

483 
ΚΗΗ8989 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

484 
ΚΗΗ8990 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

485 
ΚΗΗ8991 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

486 
ΚΗΗ8992 

ΟΧΗΜΑ VΑΝ 
Μ.Φ~ 2,2 ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

487 
ΚΗΗ9010 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

488 
ΚΗΗ9011 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

489 
ΚΗΗ9012 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

490 
ΚΗΗ9013 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

491 
ΚΗΗ9014 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

492 
ΚΗΗ9015 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

493 
ΚΗΗ9016 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

494 
ΚΗΗ9017 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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495 
ΚΗΗ9018 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

496 
ΚΗΗ9019 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

497 
ΚΗΗ9020 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

498 
ΚΗΗ9021 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

499 
ΚΗΗ9022 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

500 
ΚΗΗ9023 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

501 
ΚΗΗ9024 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
16Μ3 

160.000 € 160.000 € 160.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

502 ΚΗΗ9062 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 
3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

503 ΚΗΗ9181 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

504 ΚΗΗ9182 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

505 ΚΗΗ9681 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

506 ΚΗΗ9683 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

507 ΚΗΗ9684 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

508 ΚΗΗ9685 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

509 ΚΗΗ9686 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

510 ΚΗΙ1943 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

511 ΚΗΙ1948 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

512 ΚΗΙ1949 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

513 ΚΗΙ1954 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

514 ΚΗΙ3212 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

515 ΚΗΙ3213 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

516 ΚΗΙ3215 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

517 ΚΗΙ3216 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

518 ΚΗΙ3217 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

519 ΚΗΙ3218 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

520 ΚΗΙ3221 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

521 ΚΗΙ3230 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

522 ΚΗΙ3270 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

523 ΚΗΙ3271 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

524 ΚΗΙ3273 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

525 ΚΗΙ3274 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

526 ΚΗΙ3275 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

527 ΚΗΙ3276 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

528 ΚΗΙ3277 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

529 ΚΗΙ3278 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

530 ΚΗΙ3288 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 6.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

531 ΚΗΙ3315 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 6.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

532 ΚΗΙ3370 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

533 ΚΗΙ3371 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

534 ΚΗΙ3417 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

535 ΚΗΙ3418 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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536 ΚΗΙ3561 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

537 ΚΗΙ3562 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

538 ΚΗΙ3563 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

539 ΚΗΙ3564 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

540 ΚΗΙ6051 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

541 ΚΗΙ6052 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

542 ΚΗΙ6053 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

543 ΚΗΙ6105 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

544 ΚΗΙ6110 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

545 ΚΗΙ6114 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

546 ΚΗΙ6116 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

547 ΚΗΙ6134 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

548 ΚΗΙ6136 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

549 ΚΗΙ6139 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

550 ΚΗΙ6150 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

551 ΚΗΙ6222 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

552 ΚΗΙ6251 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

553 ΚΗΙ6252 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

20.000 € 20.000 € 20.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

554 ΚΗΙ6303 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

555 ΚΗΙ6304 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

556 ΚΗΙ6305 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

557 ΚΗΙ6495 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

558 ΚΗΙ6496 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

559 ΚΗΙ6497 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

560 ΚΗΙ6498 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

561 ΚΗΙ6499 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

562 ΚΗΙ6500 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

563 ΚΗΙ6501 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

564 ΚΗΙ6502 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

565 ΚΗΙ6504 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

566 ΚΗΙ6505 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

567 ΚΗΙ6506 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

568 ΚΗΙ6507 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

569 ΚΗΙ6508 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

570 ΚΗΙ6510 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

571 ΚΗΙ6511 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

572 ΚΗΙ6512 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

573 ΚΗΙ6513 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

574 ΚΗΙ6516 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

25.000 € 25.000 € 25.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

575 ΚΗΙ6549 ΦΟΡΤΗΓΟ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

576 ΚΗΙ6609 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

577 ΚΗΙ6610 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

578 ΚΗΙ6611 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

579 ΚΗΙ6612 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

580 ΚΗΙ6642 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

581 ΚΗΙ6643 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

582 ΚΗΙ6645 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

583 ΚΗΙ6646 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

584 ΚΗΙ6650 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

585 ΚΗΙ6901 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

586 ΚΗΙ6905 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

587 ΚΗΙ6906 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

588 ΚΗΙ6907 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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589 ΚΗΙ6908 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

590 ΚΗΙ6909 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

591 ΚΗΙ6910 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

592 ΚΗΙ6911 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1.822 € 1.822 € 1.822 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

593 ΚΗΙ6912 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

594 ΚΗΙ6913 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

595 ΚΗΙ6914 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

596 ΚΗΙ6916 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

597 ΚΗΙ6917 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

598 ΚΗΙ6919 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

599 ΚΗΙ6923 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

600 ΚΗΙ6953 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

601 ΚΗΙ6954 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

602 ΚΗΙ6957 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

603 ΚΗΙ6958 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

604 ΚΗΙ6999 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

605 ΚΗΙ7001 ΦΟΡΤΗΓΟ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

606 ΚΗΙ7002 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

607 ΚΗΙ7003 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

608 ΚΗΙ7004 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

609 ΚΗΙ7005 ΦΟΡΤΗΓΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

610 ΚΗΙ7006 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

611 ΚΗΙ7022 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

612 ΚΗΙ7023 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

613 ΚΗΙ7024 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

614 ΚΗΙ7037 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

615 ΚΗΙ9796 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

616 

ΚΗΙ9801 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 8ΤΝ 

150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

617 

ΚΗΙ9802 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 5ΤΝ 

130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

618 

ΚΗΙ9803 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 5ΤΝ 

130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

619 

ΚΗΙ9804 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 5ΤΝ 

130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

620 

ΚΗΙ9805 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 5ΤΝ 

130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

621 

ΚΗΙ9806 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ 
ΑΡΠΑΓΗ 5ΤΝ 

130.000 € 130.000 € 130.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

622 

ΚΗΙ9807 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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623 

ΚΗΙ9808 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

624 

ΚΗΙ9809 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

625 

ΚΗΙ9810 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

626 

ΚΗΙ9811 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

627 

ΚΗΙ9812 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

628 

ΚΗΙ9813 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

629 

ΚΗΙ9814 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

630 

ΚΗΙ9815 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

631 

ΚΗΙ9816 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

632 

ΚΗΙ9817 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

633 

ΚΗΙ9818 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

634 

ΚΗΙ9819 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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635 

ΚΗΙ9820 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

636 

ΚΗΙ9821 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

637 

ΚΗΙ9822 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

638 

ΚΗΙ9823 

4ΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ 
ΕΧΡΚΕ55 
ΑΝΟΙΚΤΟ(ΑΝΑΤΡΕ
ΠΟΜ ΕΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ 
ΣΚΑΦΗΣ)Ω.Φ. 
~1ΤΝ 

35.000 € 35.000 € 35.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

639 ΚΗΟ1006 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

640 ΚΗΟ2415 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

641 ΚΗΟ2593 ΦΟΡΤΗΓΟ 6.500 € 6.500 € 6.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

642 ΚΗΟ2650 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

643 ΚΗΟ3062 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

644 ΚΗΟ3084 ΦΟΡΤΗΓΟ 6.500 € 6.500 € 6.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

645 ΚΗΟ3085 ΦΟΡΤΗΓΟ 6.500 € 6.500 € 6.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

646 ΚΗΟ3089 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

647 ΚΗΟ3096 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

648 ΚΗΟ3097 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

649 ΚΗΟ3163 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

650 ΚΗΟ3391 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

651 ΚΗΥ8252 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

652 ΚΗΥ8253 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

653 ΚΗΥ8254 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

654 ΚΗΥ8363 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

655 ΚΗΥ8390 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

656 ΚΗΥ8397 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

657 ΚΗΥ8412 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

658 ΚΗΥ8413 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

659 ΚΗΥ8414 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

660 ΚΗΥ8415 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

661 ΚΗΥ8416 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

662 ΚΗΥ8417 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

663 ΚΗΥ8418 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

664 ΚΗΥ8419 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

665 ΚΗΥ8420 ΦΟΡΤΗΓΟ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

666 ΚΟΟ709 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 
1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

667 ΚΤΥ1001 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

668 ΚΤΥ1002 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

669 ΚΤΥ1003 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

670 ΚΤΥ1005 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

671 ΚΤΥ1006 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

672 ΚΤΥ1045 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.100 € 2.100 € 2.100 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

673 ΚΤΥ1046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 900 € 900 € 900 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

674 ΚΤΥ1047 ΦΟΡΤΗΓΟ 13.000 € 13.000 € 13.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

675 ΚΤΥ1048 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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676 ΚΤΥ1049 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

677 ΚΤΥ1627 ΦΟΡΤΗΓΟ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

678 ΚΤΥ1788 ΦΟΡΤΗΓΟ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

679 ΚΤΥ1792 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

680 ΚΤΥ1793 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1.080 € 1.080 € 1.080 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

681 KTY1795 ΦΟΡΤΗΓΟ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

682 ΜΕ108989 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

683 ΜΕ110410 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

684 ΜΕ110411 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

685 
ΜΕ111738 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

686 
ΜΕ112734 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

687 ΜΕ113754 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 43.500 € 43.500 € 43.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

688 ΜΕ113755 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 43.500 € 43.500 € 43.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

689 ΜΕ113758 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 43.500 € 43.500 € 43.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

690 ΜΕ113761 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 43.500 € 43.500 € 43.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

691 ΜΕ113762 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 43.500 € 43.500 € 43.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

692 ΜΕ113777 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

693 ΜΕ115948 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.750 € 71.750 € 71.750 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

694 ΜΕ115949 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.600 € 71.600 € 71.600 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

695 ΜΕ115950 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.750 € 71.750 € 71.750 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

696 ΜΕ115951 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.800 € 71.800 € 71.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

697 ΜΕ115953 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.750 € 71.750 € 71.750 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

698 ΜΕ115954 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.000 € 71.000 € 71.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

699 ΜΕ115955 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

71.800 € 71.800 € 71.800 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

700 ΜΕ115956 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

50.000 € 50.000 € 50.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

701 ΜΕ115965 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

702 ΜΕ115966 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

703 ΜΕ115967 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

704 ΜΕ115968 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

705 ΜΕ115969 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

706 ΜΕ115970 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

707 ΜΕ115971 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 26.500 € 26.500 € 26.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

708 ΜΕ115972 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

709 ΜΕ115973 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

710 ΜΕ115974 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

711 ΜΕ115975 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 26.500 € 26.500 € 26.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

712 ΜΕ115976 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

45.500 € 45.500 € 45.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

713 ΜΕ116452 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 26.500 € 26.500 € 26.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

714 ΜΕ116453 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 26.500 € 26.500 € 26.500 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

715 
ΜΕ116464 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

716 ΜΕ116620 Μ.Ε. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

717 ΜΕ138773 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 

125.000 € 125.000 € 125.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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718 ΜΕ140279 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 6Μ3 
LΕΑSΙΝG 

200.000 € 200.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

719 
ΜΕ140280 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΣΑΡΩΘΡΟ 6Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

720 ΜΕ140281 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 6Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

721 ΜΕ140282 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 6Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

722 
ΜΕ140322 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

723 
ΜΕ140323 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

724 
ΜΕ140324 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

725 
ΜΕ140325 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

726 
ΜΕ140326 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

727 
ΜΕ140327 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

728 
ΜΕ140328 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

729 
ΜΕ140333 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

730 
ΜΕ140334 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

731 
ΜΕ140335 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

732 
ΜΕ140343 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

733 
ΜΕ140344 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

734 
ΜΕ140345 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

735 
ΜΕ140346 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4Μ3 
LΕΑSΙΝG 

180.000 € 180.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

736 

ΜΕ140349 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Μ. 
ΑΡΘΡΩΤΟ/ΤΗΛΕΣ
ΚΟΠΙΚ Ο ΕΕΑ5ΙΝΘ 

200.000 € 200.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

737 

ΜΕ140350 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Μ. 
ΑΡΘΡΩΤΟ/ΤΗΛΕΣ
ΚΟΠΙΚ Ο ΕΕΑ5ΙΝΘ 

200.000 € 200.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

738 

ΜΕ140351 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Μ 
ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

118.000 € 118.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

739 

ΜΕ140352 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ -
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Μ 
ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

100.000 € 100.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 
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740 

ΜΕ140353 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Μ 
ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

118.000 € 118.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

741 

ΜΕ140354 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ -
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Μ 
ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

100.000 € 100.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

742 

ΜΕ140355 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Μ. 
ΑΡΘΡΩΤΟ/ΤΗΛΕΣ
ΚΟΠΙΚ Ο ΕΕΑ5ΙΝΘ 

200.000 € 200.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

743 

ΜΕ140356 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Μ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

125.000 € 125.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

744 

ΜΕ140357 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Μ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΕΕΑ5ΙΝΘ 

125.000 € 125.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

745 

ΜΕ140359 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Μ. 
ΑΡΘΡΩΤΟ/ΤΗΛΕΣ
ΚΟΠΙΚ Ο ΕΕΑ5ΙΝΘ 

143.000 € 143.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

746 

ΜΕ140360 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ-
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 Μ. 
ΑΡΘΡΩΤΟ/ΤΗΛΕΣ
ΚΟΠΙΚ Ο ΕΕΑ5ΙΝΘ 

143.000 € 143.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΝΑΙ 

747 
ΜΕ140853 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

748 
ΜΕ140854 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

749 
ΜΕ140855 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

750 
ΜΕ140856 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

751 
ΜΕ140857 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 

160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

752 
ΜΕ140858 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

753 
ΜΕ140859 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

754 
ΜΕ140860 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

755 
ΜΕ140861 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 

756 
ΜΕ140862 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
ΚΑΔΩΝ ΕΕΑ5ΙΝΘ 160.000 € 160.000 € 14.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΝΑΙ 
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757 

ΜΕ142529 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

758 

ΜΕ142530 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

759 

ΜΕ142531 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

760 

ΜΕ142532 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

761 

ΜΕ142533 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

762 

ΜΕ142534 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

763 

ΜΕ142535 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

764 

ΜΕ142536 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

765 

ΜΕ142537 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

766 

ΜΕ142538 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

767 

ΜΕ142539 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

768 

ΜΕ142540 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

769 

ΜΕ142541 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

770 

ΜΕ142542 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

771 

ΜΕ142543 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

772 

ΜΕ142544 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

773 

ΜΕ142545 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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774 

ΜΕ142546 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

775 

ΜΕ142547 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

776 

ΜΕ142548 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

777 

ΜΕ142549 

ΟΧΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
400ΕΤ 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

778 
ΜΕ144312 

ΟΧΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

150.000 € 150.000 € 150.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

779 ΜΕ42179 Μ.Ε. ΙΣΟΠ.ΟΔΟΣΤ. 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

780 ΜΕ42180 Μ.Ε. ΙΣΟΠ.ΟΔΟΣΤ. 7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

781 ΜΕ53091 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

782 
ΜΕ56418 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

783 
ΜΕ57535 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

784 ΜΕ57545 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

785 ΜΕ57546 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

786 ΜΕ62457 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

787 
ΜΕ63934 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

788 
ΜΕ63935 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

789 
ΜΕ63936 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

790 ΜΕ65158 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

791 ΜΕ65159 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

792 
ΜΕ67293 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

793 
ΜΕ69089 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

794 
ΜΕ69090 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

795 
ΜΕ69092 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

796 
ΜΕ81704 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

797 ΜΕ81705 Μ.Ε. ΦΤΥΑΡΙ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

798 ΜΕ81750 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

799 ΜΕ82051 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

800 ΜΕ82052 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

801 ΜΕ82053 Μ.Ε. ΓΕΡΑΝΟΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

802 ΜΕ82116 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

803 ΜΕ82117 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 
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804 
ΜΕ82145 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

805 
ΜΕ82147 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

806 
ΜΕ82150 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

807 ΜΕ82549 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

808 ΜΕ83048 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

809 
ΜΕ83112 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

810 
ΜΕ85712 Μ.Ε. ΚΙΝ. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡ/ΣΤΙΚΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

811 ΜΕ86795 Μ.Ε. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

812 ΜΕ96084 Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € ΌΧΙ 

813 ΟΒΧ273 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 
1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

814 ΟΕΤ935 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

815 ΟΖΙ0128 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

816 ΟΙΒ0181 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

817 ΟΙΒ0184 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

818 ΟΙΒ0188 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

819 ΟΙΒ0190 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

820 ΟΙΒ182 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

821 ΟΙΒ183 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

822 ΟΙΒ185 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

823 ΟΙΒ186 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

824 ΟΙΒ187 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

825 ΟΙΒ189 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

826 ΟΙΥ620 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

827 ΟΚΡ43 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 7.500 € 7.500 € 7.500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

828 ΟΝΚ811 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

829 ΟΥΕ372 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

830 ΟΧΧ308 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

831 ΥΖΤ0674 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

832 ΥΖΤ0686 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

833 ΥΖΤ0693 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

834 ΥΖΤ0697 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

835 ΥΗΡ0856 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

836 ΥΗΡ0857 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

837 ΥΗΡ0858 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

838 ΥΗΡ0859 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

839 ΥΗΡ0863 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

840 ΥΟ6227 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

841 ΥΤΧ0081 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

842 ΥΤΧ0083 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

843 ΥΤΧ0084 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

844 ΥΤΧ0086 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

845 ΥΤΧ0087 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

846 ΥΤΧ0089 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

847 ΥΤΧ0090 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

848 ΥΤΧ0092 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

849 ΥΤΧ0093 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

850 ΥΤΧ0095 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

851 ΥΧ5823 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 
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852 ΥΧ5824 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

853 ΥΧ5836 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

854 ΥΧ5855 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 500 € 500 € 500 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

855 ΧΖΥ828 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

856 ΧΜΤ572 ΦΟΡΤΗΓΟ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

857 ΧΤΝ331 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

858 ΧΤΝ334 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

859 ΧΤΝ335 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

860 ΧΤΝ336 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

861 ΧΤΝ337 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

862 ΧΤΝ338 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

863 ΧΤΝ339 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

864 ΧΤΝ340 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

865 ΧΤΝ341 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

866 ΧΤΝ342 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

867 ΧΤΝ343 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

868 ΧΤΝ344 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

869 ΧΤΝ345 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

870 ΧΥΤ468 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

871 ΧΥΤ469 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

872 ΧΥΤ470 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

873 ΧΥΤ471 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

874 ΧΥΤ472 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

875 ΧΥΤ473 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

876 ΧΥΤ474 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

877 ΧΥΤ475 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

878 ΧΥΤ476 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

879 ΧΥΤ477 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

880 ΧΥΤ480 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

881 ΧΥΤ481 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

882 ΧΥΤ482 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

883 ΧΧΟ627 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

884 ΧΧΟ629 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

885 ΧΧΟ630 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

886 ΧΧΟ631 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

887 ΧΧΟ632 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

888 ΧΧΟ633 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

889 ΧΧΟ634 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

890 ΧΧΟ636 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

891 ΧΧΟ637 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

892 ΧΧΟ639 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

893 ΧΧΟ640 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € ΌΧΙ 

894 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

895 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

896 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

897 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

898 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
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899 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

900 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

901 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

902 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

903 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

904 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

905 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

906 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

907 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒ
ΩΤΙΩΝ 248.000 € 248.000 € 248.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

908 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

198.400 € 198.400 € 198.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

909 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

198.400 € 198.400 € 198.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

910 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

911 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

161.200 € 161.200 € 161.200 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

912 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

186.000 € 186.000 € 186.000 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

913 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

150.040 € 150.040 € 150.040 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

914 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

915 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

916 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

917 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

918 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

919 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

920 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

921 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

922 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

923 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 117.800 € 117.800 € 117.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

924 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

925 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

926 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

927 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

928 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

929 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

930 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  
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931 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

932 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

933 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 297.600 € 297.600 € 297.600 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

934 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΝΟ 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

935 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΝΟ 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

936 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΝΟ 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

937 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
ΜΕΝΟ 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

938 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 

161.200 € 161.200 € 161.200 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

939 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 

161.200 € 161.200 € 161.200 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

940 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 

161.200 € 161.200 € 161.200 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

941 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

942 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

943 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

944 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

945 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

105.400 € 105.400 € 105.400 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

946 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

86.800 € 86.800 € 86.800 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

947 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

86.800 € 86.800 € 86.800 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

948 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

86.800 € 86.800 € 86.800 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

949 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

86.800 € 86.800 € 86.800 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

950 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

86.800 € 86.800 € 86.800 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

951 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ 

ΓΕΡΑΝΟ 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

952 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

409.200 € 409.200 € 409.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

953 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

409.200 € 409.200 € 409.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

954 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

409.200 € 409.200 € 409.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

955 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

409.200 € 409.200 € 409.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

956 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

409.200 € 409.200 € 409.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

957 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ VAN 

44.640 € 44.640 € 44.640 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

958 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ VAN 

44.640 € 44.640 € 44.640 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

959 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ VAN 

44.640 € 44.640 € 44.640 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

960 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ VAN 

44.640 € 44.640 € 44.640 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

961 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ VAN 

44.640 € 44.640 € 44.640 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

962 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 10 Μ3 241.800 € 241.800 € 241.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

963 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 10 Μ3 241.800 € 241.800 € 241.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

964 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 10 Μ3 241.800 € 241.800 € 241.800 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

965 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

966 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

967 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

968 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

969 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

970 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  
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971 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

972 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ 4 Μ3 167.400 € 167.400 € 167.400 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

973 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 316.200 € 316.200 € 316.200 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

974 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 496.000 € 496.000 € 496.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

975 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

186.000 € 186.000 € 186.000 € 4.000 € 15.000 € 
0 € 0 € 

 

976 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΙΝΗΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 186.000 € 186.000 € 186.000 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 
 

977 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΛΚΟΥΜΕΝΗ 
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤ
ΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 49.600 € 49.600 € 49.600 € 4.000 € 15.000 € 

0 € 0 € 

 

978 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΧ 151.032 € 151.032 € 151.032 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

979 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΧ 151.032 € 151.032 € 151.032 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

980 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΧ 151.032 € 151.032 € 151.032 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

981 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΧ 223.200 € 223.200 € 223.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

982 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΧ 223.200 € 223.200 € 223.200 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

983 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

984 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

985 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

986 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

987 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

988 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

989 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

990 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

991 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

992 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

993 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

994 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

995 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

996 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  
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997 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

16 Μ3 
80.000 € 80.000 € 80.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

998 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

999 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1000 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1001 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1002 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1003 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

8 Μ3 
70.000 € 70.000 € 70.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1004 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1005 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1006 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1007 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1008 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1009 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ
ΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

4 Μ3 
60.000 € 60.000 € 60.000 € 4.000 € 15.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €  

1010 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1011 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1012 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1013 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1014 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1015 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1016 
ΧΩΡΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΟΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΓΚΡΑΦΙΤΙ 210.800 € 210.800 € 210.800 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1017 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1018 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1019 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  
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ΑΡΙΘΜΟ 

1020 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1021 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1022 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1023 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1024 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1025 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1026 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1027 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1028 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1029 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1030 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1031 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1032 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1033 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1034 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1035 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1036 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1037 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1038 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1039 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1040 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1041 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1042 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1043 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1044 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1045 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1046 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1047 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1048 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1049 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1050 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1051 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1052 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΚΥΚΛΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  
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1053 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1054 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1055 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1056 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1057 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1058 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1059 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1060 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1061 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1062 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1063 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1064 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1065 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1066 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

1067 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1068 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1069 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1070 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1071 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1072 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1073 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1074 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 €  

1075 ΧΩΡΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 15.000 € 0 € 0 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

56.483.888,00 € 56.483.888,00 € 50.597.888,00 € 
3.088.000,00 

€ 13.865.000,00 € 521.000.000,00 € 
521.000.000,

00 €  

1.222.518.664,00 €  

 

 

Αθήνα …….…2022 

      

      Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

            

κ.α.α 

          Αλέξανδρος Βαρθαλίτης                                 Κων/νος Γεωργίου                                           Κων/νος Γεωργίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ  

  

ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΓΓ ΜΜ ΑΑ   ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 3.222.849,89€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (200.000,00 €) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 66514110-0- Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/66514110-0
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                                                                                                                      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Α.Π.:  
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(..............€ ) 

 

Δημόσια Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

Στην Αθήνα σήμερα την...................................... οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο ΔΗΜΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

090025537 και Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο  …………………… και 

τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου από τον  νόμιμο αναπληρωτή του, και αφετέρου η εταιρεία με την 

επωνυμία …………………………….και διακριτικό τίτλο ………………………… που εδρεύει στην οδό 

………….αρ. …, Τ.Κ. ……..,  με Α.Φ.Μ. …………  και Δ.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον/την  ………………….., κάτοχο του Δ.Α.Τ………………………., που θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο Δήμος Αθηναίων προκήρυξε τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€, συμπεριλαμβανομένου 

δικαιώματος προαίρεσης 200.000,00 €, διάρκειας τριών (3) ετών από την καταχώριση του συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 

συστημικό αριθμό …………. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

………………. και ώρα 14:00. 

 

        Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …...................…………… (ΑΔΑ: .................……………… και ΑΔΑΜ: 

………………………………) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, η νομιμότητα της οποίας 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. …………………………. Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία ………………… η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών 

ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Δ/νσης  Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων 

στην τιμή της συνολικής οικονομικής της προσφοράς, ήτοι …………………. €. 

      Με την υπ’ αριθμ. ……………….. πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η 

νομιμότητα της διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 1 

 Αντικείμενο Σύμβασης 

       Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα των  (3) ετών, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην υπ’ αριθμ. ……………….. Προκήρυξη Δημάρχου Αθηναίων, το τεύχος της Διακήρυξης με τα 

Παραρτήματά του, τη με Αριθμ. Πρωτ. …………………. τεχνική και οικονομική προσφορά του παρέχοντος 

υπηρεσίες Αναδόχου ……………………. και τους όρους του παρόντος συμφωνητικού που ορίζονται κατωτέρω. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
Συνοπτική 

Περιγραφή 

Αντικειμένου 
Ποσότητα 

Εκτιμώμενη αξία (μη 

συμπ/νου ποσού 

δικαιώματος 

προαίρεσης) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
………………………………… 

Κατακυρωθείσα τιμή  

1 
Ασφάλιση οχημάτων 

και μηχανημάτων 

έργου 

1.075 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
3.222.849,89€, 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

  

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 

Συνολική τιμή προσφοράς : …………………………………………..(…………………….. €)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Δικαίωμα προαίρεσης 

        Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία (Διεύθυνση 

Μηχανολογικού) και θα αφορά  είτε στην επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων των ήδη ασφαλισμένων 

οχημάτων – μηχανημάτων έργου για διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης, 

είτε στην ασφάλιση νέων οχημάτων που θα προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Η ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την τυχόν επέκταση της 

ασφάλισης του υπάρχοντος στόλου, όπως και των νέων οχημάτων θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής 

σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενό της, καθώς και αποτελούν μέρος της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς του αναδόχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  

Η άσκηση του μονομερούς αυτού δικαιώματος του Δήμου γίνεται με: α) την κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο 

σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, στην 

οποία αναφέρεται το αντικείμενο των υπηρεσιών, η ποσότητα, η προθεσμία άσκησης και το αντίστοιχο τίμημα, 

και το οποίο σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να κείται εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης 

και β) την υπογραφή, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης, νέου συμφωνητικού προσκομίζοντας την αντίστοιχη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται για 

πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

όλων των υπολοίπων οχημάτων της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου. 

Η ασφάλιση τους θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του 

Δήμου. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016  κυρώσεις (κατάπτωση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου εκπτώτου κλπ), καθώς και στο κείμενο της 

αρχικής σύμβασης.  
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Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύπτει από τυχόν ακυρώσεις οχημάτων θα χρησιμοποιείται είτε για την 

ασφάλιση νέων, χωρίς ενεργοποίηση της προαίρεσης, είτε θα επιστρέφεται στο ταμείο του Δήμου. 

 

    ΑΡΘΡΟ 3 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

        Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ.  ……………………. 

εγγυητική επιστολή, ποσού ……………………. (……………..€) της Τράπεζας ……………………. το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

      Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες. 

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 

        Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν της εγγυητικής 

καλής εκτέλεσης ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε.   

        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης: ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016  

 

Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία του 

χρόνου έναρξης αυτής. 

- Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και ικανό διάστημα ώστε ο ανάδοχος να εκδώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις πληρωμής, αλλά 

και ο Δήμος Αθηναίων να τις εξοφλήσει, για να έχει ισχύ η ασφάλιση, στο πρώτο έτος της σύμβασης, η έναρξη 

της ασφαλιστικής περιόδου θα είναι είκοσι (20) μέρες μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ ο 

ανάδοχος θα πρέπει να έχει στείλει τις ειδοποιήσεις πληρωμής το ανώτερο μέχρι δέκα μέρες από την έναρξη της 

ισχύς της σύμβασης. 

- Η παραπάνω διαδικασία δεν επηρεάζει τη συμβατική τιμή, η οποία είναι σταθερή για τρία (3) έτη, καθώς και 

ότι δύναται οι διαδικασίες και η ασφαλιστική έναρξη το πρώτο έτος να είναι ταχύτερα της εικοστής ημέρας της 

σύμβασης. 

- Τυχόν νέα συμβόλαια που εκδίδονται από την έναρξης της σύμβασης, θα έχουν διάρκεια έως την ημερομηνία 

λήξης των συμβολαίων που θα είναι σε ισχύ, και στη συνέχεια θα ακολουθούν τις εξαμηνιαίες ανανεώσεις του 

συνολικού στόλου οχημάτων ως τη λήξη της σύμβασης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται έως τις 30/06/2026 και θα περιλαμβάνει 6 εξαμηνιαίες ανανεώσεις, 

αρχομένης της πρώτης από 01/04/2023. 

 

   

ΑΡΘΡΟ 5 

Παράταση διάρκειας σύμβασης 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση (Δ/νση Μηχανολογικού), η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τροποποίηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
         Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και από την  παρ. 21 άρθρο 43 ν. 4605/2019,  και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Όροι εκτέλεσης σύμβασης/ Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

       Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  

       Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

       Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκε η εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
          Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.    
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Τρόπος πληρωμής/Κρατήσεις 

Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

          Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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         Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης (ασφαλίστρων) θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη της 

ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και το άρθρο 169 του ν. 4261/2014, σύμφωνα με τα οποία όλες οι 

ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους δε θα 

αρχίζει πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου.  

         Η πληρωμή του εκάστοτε συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

       Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 

πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους  χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

    Κρατήσεις 
         Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο), την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) 

ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄)). 

δ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας επί του καθαρού ποσού  

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου/Ποινικές ρήτρες 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 

της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.. 

Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
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Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ανωτέρα βία: Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων. 

 Ποινικές Ρήτρες 

        Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον 

προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίσει άλλως. 

       Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

      Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
Παρακολούθηση/Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση 

Μηχανολογικού, η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή (ως αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο) για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι 





Σελίδα | 217 

 

της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 

παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 

4 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 

την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες 

4.  Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 

220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της ανωτέρω παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 

επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 12 
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

        Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή.  

        Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.9 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

        Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Πρόσθετοι όροι 

      Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 

     Ο Δήμος δεν δεσμεύεται να ασφαλίσει το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων που αναφέρονται  στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.  

ΑΡΘΡΟ 14 
Αναπροσαρμογή τιμής 

      Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της χρονικής παράτασης, 

εκτός και αν προκύψουν αλλαγές σε ασφαλιστικά όρια κατόπιν αλλαγής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα η 

αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 

Β΄2550/18.08.2016, όπου στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής απαιτείται η 

τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα παντός είδους οχήματα του Δήμου Αθηναίων που θα 

αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς 

αυτόν, με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου και για όλες τις καλύψεις που θα του 

ζητηθούν με τους ίδιους όρους και με τα ίδια ποσοστά ασφάλισης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στη 

Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου υποχρεωτικά τον πίνακα οχημάτων και μηχανημάτων με τα αντίστοιχα 

επιμέρους ασφάλιστρα (μικτά και καθαρά) για κάθε όχημα ξεχωριστά. Η κατάσταση θα χρησιμοποιηθεί για την 

τυχόν αφαίρεση ασφαλίστρων και την επιστροφή τους σε περίπτωση που κάποιο όχημα διακοπή η ασφάλισή 

του λόγω απόσυρσης,δωρεάς,κλοπής ή ακινητοποίησης και τη χρησιμοποίηση τους για ασφάλιση τυχόν 

νέου οχήματος που θα αποκτηθεί. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου (γραπτώς ή ηλεκτρονικά) 

τη Διεύθυνση Μηχανολογικού του Δήμου για τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί και να αποστέλλει σε 

ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των ατυχημάτων κατά όχημα με το ύψος της αποζημίωσης που καταβλήθηκε και 

το απόθεμα της κάθε ζημιάς. 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως μετά την διακοπή ασφάλισης κάποιου οχήματος για το 

υπόλοιπο πιστωτικό ποσό του ασφαλιστηρίου που αφορά το όχημα.  
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Τα ανταλλακτικά των οχημάτων θα είναι γνήσια και οι οποίες εργασίες προκύπτουν θα γίνονται υπό την 

επίβλεψη των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου.  

Η αναγγελία τυχόν ζημιάς θα ανακοινώνεται στον ανάδοχο το αργότερο εντός [8] ημερών εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 16 
Συμβατικό πλαίσιο  

        Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ., 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

5. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) ‘’Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις’’, 

6. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 

την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

8. του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

12.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

13. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

14. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 
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15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" 

16. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 

του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών”, 

20. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

22. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2453/09.06.2021) των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

23. της Υ.Α. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021, τ. Β’), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

24. της Κ.Υ.Α.543/5543/2000 “Χρήση, κυκλοφορία και θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα – οχήματα των 

υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα”. 
25. του Φ.Ε.Κ. 2550/18.08.2016 σχετικά με την Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της 

υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, 
26. του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση». 
27. του Ν.43264/2016 (Α’ 13/05.02.2016) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 

άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) 

αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 

στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 

2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 

χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 

ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις”. 
28. Του Ν. 4583 (Α’ 212/18.12.2018) “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.” 
29. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) “κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76” όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 
30. Την 195/3/29.11.2021(ΦΕΚ Β.5679) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.  
Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 245855/15.09.2022 Αίτηση έκδοσης Βεβαιώσεων του Π.Ο.Υ. για Δεσμεύσεις στον Κ.Α. 

6253.001 Φ 20, ποσού 1.002.477,76 € για το Οικονομικό Έτος 2023, ποσού 1.002.477,76 € για το Οικονομικό 

Έτος 2024 και ποσού 922.477,76 €, για το Οικονομικό Έτος 2025 και Δεσμεύσεις στον Κ.Α. 6253.001 Φ 30 ποσού 

105.138,87 € για το Οικονομικό Έτος 2023, ποσού 105.138,87 € για το Οικονομικό Έτος 2024 και ποσού 

85.138,87 €, για το Οικονομικό Έτος 2025.” 
31. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245080/15.09.2022 (ΑΔΑ:6Ω3ΩΩ6Μ-ΨΕΔ και ΑΔΑΜ:22REQ011245516 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων 
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τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (2.927.433,28€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 160.00,00€, ήτοι 80.000,00 € κατά έτος 2023 και 2024, και 
32. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 245081/15.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΦ5ΦΩ6Μ-Α4Ι και ΑΔΑΜ:22REQ011245551 2022-09-15) 

Απόφαση Δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι 

ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (295.416,61€) για τα έτη 2023, 2024, 2025, εκ των οποίων 40.000,00€ προβλέπονται 

ως δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι 20.000,00€ κατά έτος 2023-2024. 
33. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 247671/16.09.2022 (ΑΔΑ:ΨΓ59Ω6Μ-Ο4Σ) Βεβαίωση Πολετούς υποχρέωσης ετών 

2023-2024-2025 
34. το υπ’ αριθμ. 244702/14.09.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011245471 2022-09-15) Πρωτογενές Αιτήματος της Δ/νσης 

Μηχανολογικού. 
35. του υπ’ αριθμ. 240302/09.09.2022 διαβιβαστικού αιτήματος της Δ/νσης Μηχανολογικού στη Δ/νση 

Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης ανοικτής 

δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την  παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

Δήμου Αθηναίων. 
 

  
ΑΡΘΡΟ 17 

Συμβατικά τεύχη 
        Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα 

ακόλουθα: 

1. Το παρόν συμφωνητικό. 
2. Οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:……………………………). 

3. Η Μελέτη της Δ/νσης Μηχανολογικού. 

4. Η  τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 
        Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των 

άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου/Ποινικές Ρήτρες)  και 12 (Απόρριψη παραδοτέων – 

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 

που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

        Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Επίλυση διαφορών/Εφαρμοστέο δίκαιο 
         Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

Το κείμενο του παρόντος συμφωνητικού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που 

υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτού, τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο και το πέμπτο 

πρωτότυπο του παρόντος παραδόθηκε στον Ανάδοχο. 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

              

Αικατερίνη Μπαρμπαρή        Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριος Αυγερινός 

~    ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    ~ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
60

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της παρούσας 

σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 

αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν 

δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 

ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη 

διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 

άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων 

της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 

απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε 

χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 

χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και 

μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε 

οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την 

αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή 

συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή 

απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 

συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-

μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) 

                                                           
60  Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για 

τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί (παρ.4.4.3 της παρούσας). 
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με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 

περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 

αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος/οι υπεργολάβοι ……………..  έλαβα/λάβαμε γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και 

ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε 

αυτή.  

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 

από τον .........................................  
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