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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΗ 39866/25-11-2020 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  για την «ΑΦΑΛΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ» με τθ διαδικαςία του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 
 
Σχετικά με τθν υπ’ αρικμ. 39866/25-11-2020 Διακήρυξη, κρίνεται απαραίτθτο θ παροχι διευκρινίςεων, 
κακϊσ και θ παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων, που ηθτικθκαν με αιτιματα, που 
υποβλικθκαν προσ το Διμο Τρικκαίων, ιτοι: 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 1: 

Διευκολφνςεισ υποβολήσ δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγζντα ανάδοχο 

Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του 
οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ *παρατάθηκε ζωσ τισ 31.12.2020 
(άρκρο 287 του Ν.4738/2020)+, κάκε ανακζτουςα αρχι και κάκε ανακζτων φορζασ ςφμφωνα με τον ν. 
4412/2016 (Αϋ 147), κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, οι οποίεσ μπορεί να εκκίνθςαν 
είτε προ είτε μετά τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 2020, μποροφν, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, λόγω αναςτολισ 
λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ αναςτολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο πλαίςιο 
των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο, να 
προςκαλοφν άμεςα τον επιλεγζντα ανάδοχο να υποβάλει ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά 
περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεφθυνη δήλωςη του άρκρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Αϋ75) ή ηλεκτρονική υπεφθυνη δήλωςη μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 
20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4683/2020 (Αϋ 83), προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςη κατακφρωςησ ή ανάθεςησ και να ςυναφκεί θ 
ςφμβαςθ. 

 την υποβαλλόμενη υπεφθυνη δήλωςη δηλώνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: 

α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, 

β) εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ 
και 

γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  [άρκρο τεςςαρακοςτό πρϊτο 
παρ.1 τθσ  Πράξθσ Νομοκ. Περιεχομζνου - (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεφχοσ A’), θ οποία κυρϊκθκε νομοκετικά 
από το άρκρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεφχοσ Α')] 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-287-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%bf%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%84-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%84-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-4-2020-%cf%80-%ce%bd-%cf%80-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/


 
ΕΡΩΣΗΜΑ: 

Σε ςχζςθ με το άρκρο 5.1 τθσ διακιρυξθσ (Τρόποσ Πλθρωμισ), κα κζλαμε να ςασ αναφζρουμε ότι δυνάμει 
τθσ ιςχφουςασ ειδικότερθσ αςφαλιςτικήσ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα δυνάμει του άρθρου 146  παρ. 1 του 
Ν. 4364/2016:  Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο παραδίδεται ςτον αςφαλιςμζνο ι τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ 
ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ τθν καταβολι του οφειλόμενου αςφαλίςτρου ι τθσ πρώτθσ δόςθσ τθσ τμθματικισ καταβολισ, 
οπότε και αρχίηει θ αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

Κατόπιν τοφτου, παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι ο τρόποσ πλθρωμισ που κα ακολουκθκεί κα 
γίνει με βάςθ το ειδικότερο άρκρο 146 του Ν. 4364/2016 όπωσ ιςχφει.  

Σε κάκε δε περίπτωςθ, όπωσ μασ αναφζρετε τθν ακριβι προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ κα προβείτε ςε πλιρθ 
και ολοςχερι εξόφλθςθ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ 
ςτθν εταιρία μασ. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 2:  

Ο τρόποσ πλθρωμισ όπωσ και ςε παλιότερεσ ςχετικζσ ςυμβάςεισ αςφαλειϊν γίνεται μετά τθν κατάκεςθ 

των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων . Στθ παροφςα ςφμβαςθ θ αςφάλιςθ οχθμάτων κα ιςχφει από 1/1/2021.  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του ν. 4583/2018 τροποποιοφνται τα άρκρα 55, 69Γ, 69ΣΤ του ν. 

4270/2014 και προςτίκεται νζο άρκρο 69Ζ, που αφορά ςτισ προκεςμίεσ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν, 

ζκδοςθσ τίτλου πλθρωμισ και εξόφλθςθσ δαπανϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

Αναλυτικότερα θ προκεςμία ζκδοςθσ του Χρθματικοφ Εντάλματοσ από τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία 

του φορζα ορίηεται ςε είκοςι μία (21) ημζρεσ, από την ημερομηνία περιζλευςησ ςε αυτή του πλήρουσ 

φακζλου δικαιολογητικών τθσ περ. α, ςτον υπολογιςμό τθσ οποίασ ςυμπεριλαμβάνονται:  

α. προκεςμία πζντε (5) θμερϊν για τθν υποβολι αντιρριςεων του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 

αναφορικά με τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ, θ οποία άρχεται από τθν περιζλευςθ του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν τθσ δαπάνθσ ςτθν υπθρεςία του, 

β. προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν από τθν περιζλευςθ των αντιρριςεων ςτον διατάκτθ, για τθν ζγγραφθ 

απάντθςι του επί των ανωτζρω εγγράφων αντιρριςεων.  

γ. Προκεςμία εξόφλθςθσ των Χ.Ε. πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των Χ.Ε. Στο πενκιμερο, 

όςον αφορά τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ αποςτολι αιτιματοσ 

ςυμψθφιςμοφ εκκακαριςμζνθσ και βζβαιθσ απαίτθςθσ ςτθ ΔΟΥ του δικαιοφχου, όπου απαιτείται, κακϊσ 

και θ ςχετικι απάντθςθ τθσ ΔΟΥ. 
 

 

Η υντάξαςα  Η Προϊςταμζνη  Σμήματοσ 

 
 
 

Ευθυμίου Παναγιώτα 

  
 
 

Κρφου Φωτεινή 
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