
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

τηλ.: 213 214 8 317-318 

Email: g.proedrou@edsna.gr 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 27-04-2022 

Αρ.Πρωτ: 4832 

 

  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), ιδίως δε του άρθρου 211. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκησης και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 

85). 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνσή της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις για  τον  εκσυγχρονισμό  του πλαισίου οργάνωσης  και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α’ 133). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147). 

6. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3980/06-04-2022 διακήρυξη, με την οποία ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με 

τίτλο: «Ασφάλιση Οχημάτων-Μηχανημάτων» του Ε.Σ.Δ.Ν.Α (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158155). 
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7. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  

06/05/2022. 

8.  Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Κατόπιν ερωτημάτων περί διευκρινήσεων της μελέτης « Ασφάλιση Οχημάτων- 

Μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α» με Α.Μ 3/2022 :   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Εντοπίσαμε μία αναντιστοιχία στα οχήματα του «Πίνακα 6 – Μηχανημάτων Δ/ΝΣΗ ΣΜΑ». 

Ο συγκεκριμένος πίνακας της έχει διαφορετικό ποσό (προϋπολογισμό) στην Μελέτη και 

άλλο στο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Συγκεκριμένα η διαφοροποίηση εμφανίζεται 

στα οχήματα με Α/Α 191,193, 194,195,196 και 197. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιο 

ποσό είναι σωστό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ισχύουν  τα ποσά  και οι τύποι των οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 6 του 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ΄αρ. 3/2022 Μελέτης και όχι στο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς του πίνακα 6. Συνεπώς ο πίνακας στο έντυπο οικονομικής προσφοράς 

διαμορφώνεται  ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΜΑ (02.70.06.6252.01) 

α/α ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

187 
ΑΠΛ -406590                     

4CX 
JCB 700 € ……….……% ………………...€ 

188 
ΑΠΛ -927256                     

4CX 
JCB 700 € ……….……% ………………...€ 

189 ΑΠΛ-4200-00297 CLEANGO benauto 600 € ……….……% ………………...€ 

190 ΑΠΛ-515111814 BOB CAT 453 500 € ……….……% ………………...€ 

191 ΑΠΛ-562316150 BOBCAT X320 550 € ……….……% ………………...€ 

192 
ΑΠΛ-

WK3442200K4240132 KARCHER 
900 € ……….……% ………………...€ 

193 ΜΕ-138845 JCB 750 € ……….……% ………………...€ 

194 ΜΕ-76706 JCB 700 € ……….……% ………………...€ 

195 ΜΕ-76708 JCB 700 € ……….……% ………………...€ 

196 ΜΕ-76792 MERCEDES 1.450 € ……….……% ………………...€ 

197 ΜΕ-76794 MERCEDES 1.450 € ……….……% ………………...€ 

ΣΥΝΟΛΟ (02.70.06.6252.01)  9.000 € ……….……% ………………..€ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης (σελ. 13) για την εγγύηση συμμετοχής, αναφέρεται ότι 

πρέπει να έχει διάρκεια 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς (δηλαδή 

των 12 μηνών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.5, σελ. 30), αλλά στο 6ο άρθρο – σελ. 8 

του παραρτήματος «Συγγραφές Υποχρεώσεων» της μελέτης, υπάρχει αναντιστοιχία και 

αναφέρεται άλλο διάστημα. Παρακαλώ για επιβεβαίωση ότι ισχύει ότι αναφέρεται στη 

διακήρυξη. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ισχύει ότι αναφέρεται στην διακήρυξη (σελ.13) δηλαδή η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

έχει διάρκεια 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς (δηλαδή των 12 

μηνών). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί επίσης από το παράρτημα «Συγγραφές Υποχρεώσεων», το 

5ο άρθρο (σελ. 8), στο οποίο αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα προσέλθει για υπογραφή της 

σύμβασης εντός 10 ημερών, ενώ στο άρθρο 3.3.2 της διακήρυξης (σελ. 36), παρέχεται 

προθεσμία 15 ημερών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ποια από τις δύο αναφορές 

ισχύει. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός 15 ημερών  

μετά την έγκριση του αποτελέσματος, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (σελ.36). 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

Τέλος, αναφορικά με το 7ο άρθρο (σελ. 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων) περί του ποσοστού 

επί της Ε/Ε καλής εκτέλεσης, λανθασμένα αναφέρεται 5%, ενώ στο άρθρο της διακήρυξης 

(σελ. 40 της διακήρυξης), αναφέρεται το ορθό θεσμικά ποσοστό, ήτοι 4%. Παρακαλούμε 

για επιβεβαίωση του ορθού ποσοστού. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Το ορθό ποσοστό  επί της Ε/Ε καλής εκτέλεσης είναι το θεσμοθετημένο 4% που αναφέρεται 

στην διακήρυξη.  

 

 

 

ΑΔΑ: 667ΛΟΡ05-ΥΘΟ



 

       ΕΡΩΤΗΜΑ 5: 

Σε σχέση με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3980/06-04-2022 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του φορέα σας, με αντικείμενο την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων και 
ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 2.4.4. αυτής (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), όπου αναφέρεται 
ότι «Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. Στην 
οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ 
(€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και σε περίπτωση αναντιστοιχίας επικρατεί το 
ολογράφως προσφερόμενο ποσό.», όμως στο έντυπο «προϋπολογισμός προσφοράς» δεν 
υπάρχει η αντίστοιχη στήλη, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν απαιτείται το 
προσφερόμενο ποσό να δίνεται ολογράφως ανά μονάδα και αν ναι, αν θα υπάρχει 
ανάρτηση νέου εντύπου «προϋπολογισμός προσφοράς» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη οικονομική προσφορά που παράγεται από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ αναφέρεται το 

συνολικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως με βαρύνουσα σημασία να δίνεται στο 

ολογράφως αναφερόμενο ποσό το οποίο και υπερισχύει σε περίπτωση αναντιστοιχίας. Στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς (Προϋπολογισμός Προσφοράς) δεν απαιτείται να 

αναγραφεί ολογράφως το ποσό. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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