
 

          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
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Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι                                                
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ΦΑΞ: 210 6853330                       

       

 

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού 

µε κριτήριο κατακύρωσης  

την χαµηλότερη τιµή 

επί του προϋπολογισµού της µελέτης  

και µε συµπλήρωση του τιµολογίου προσφοράς  

από τους υποψηφίους αναδόχους µε τίτλο: 

 

 

«Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» 

 

 
 

                                          

 

                                                                                                              ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 23/10 /2012 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   24/ 2012 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   82.000,00 €         

                                                                                        



 

 

          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 

 

 

          

 

Παροχή Υπηρεσιών                                     : Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη                          : 82.000,00 €  ευρώ,  

Κριτήριο αξιολόγησης                                 : Την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού της  

                                                                      µελέτης και µε συµπλήρωση του τιµολογίου προ-  

                                                                      σφοράς από τους υποψήφιους αναδόχους   

Νοµισµατική µονάδα προσφοράς                  : Ευρώ (€) 

Χρονική διάρκεια της εργασίας                      : Ένα (1) έτος   

 

 

 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

    Ηµέρα – Μήνας – Έτος Εβδοµάδας   ∆ηµαρχείο Χαλανδρίου 

    
 Αγ. Γεωργίου 30 &Αριστείδου, 

Τ.Κ. 152 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  24 / 2012 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   82.000,00 €         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΆΡΘΡΟ 1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΆΡΘΡΟ 2   ΟΡΙΣΜΟΙ  

                Αναθέτουσα αρχή  

           

    Εργασία  

    Προσφέρων 

    Εκπρόσωπος  

    Ανάδοχος  

    Κατακύρωση  

    Σύµβαση 

    Προϋπολογισµός  

    Συµβατικό τίµηµα  

ΆΡΘΡΟ 3   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

ΆΡΘΡΟ 4   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΆΡΘΡΟ 5   ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

ΆΡΘΡΟ 6   ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 7   ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 8   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΆΡΘΡΟ 9   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΆΡΘΡΟ 10  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 11  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

     Ατοµικές επιχειρήσεις – Ελεύθεροι επαγγελµατίες  

     Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

     Λοιπά ∆ικαιολογητικά 

     ∆ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    



 

 

ΆΡΘΡΟ 12  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΆΡΘΡΟ 13  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΆΡΘΡΟ 14  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΆΡΘΡΟ 15 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΆΡΘΡΟ 16 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΆΡΘΡΟ17 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΆΡΘΡΟ 18 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΆΡΘΡΟ 19 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΆΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

ΆΡΘΡΟ 21 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 22 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 24 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΆΡΘΡΟ 26 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΆΡΘΡΟ 27 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

ΆΡΘΡΟ 28 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΥΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

ΆΡΘΡΟ 29 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΆΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ:  Aσφάλιστρα µεταφορικών µέσων 
          

 
                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

 
 
 
         

Προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου , προϋπολογισθείσας δαπάνης 82.000,00 € 

ευρώ για ένα (1) έτος , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης και µε συµπλήρωση του τιµολογίου προσφοράς από 

τους υποψηφίους αναδόχους . Η προσφερόµενη τιµή θα περιέχει φόρους : 

ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) , δικαίωµα συµβολαίου , 

επικουρικό, τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις .  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

 Σε όλα τα συµβόλαια έχει υπολογισθεί οµαδική έκπτωση 25% . Ο ∆ήµος 

απαλλάσσεται από την καταβολή χαρτοσήµου . 

 

ΆΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν , πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα 

απαιτούν διαφορετικά , τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

 

 



 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου, που εδρεύει στη διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 30 & 

Αριστείδου , Τ.Κ. 152  34 , προκηρύσσει αυτόν το διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ' 

αρ. …../2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (…η συνεδρίαση της …/…/2012)  

             

Εργασία   

Η παροχή των υπηρεσιών που αφορούν την ασφάλιση των δηµοτικών 

οχηµάτων (φορτηγών , επιβατικών αυτοκινήτων , δικύκλων και µηχανηµάτων έργου ) 

για ένα (1) έτος . 

 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο συµµετέχει στο διαγωνισµό και 

υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή . 

 

Εκπρόσωπος 

Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα , ο υπογράφων την προσφορά µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός 

του ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον ίδιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του .   

 

Ανάδοχος 

Ο προσφέρων , που θα επιλεγεί , θα συνάψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή  σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα 

προκήρυξη . 

 

Κατακύρωση 

Η κατακύρωση της προµήθειας στον ανάδοχο  θα γίνει µε Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία , µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου , η 

οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης .  

 

 



 

 

Προϋπολογισµός 

Η εκτιµώµενη , από την Αναθέτουσα Αρχή , δαπάνη για την υλοποίηση της 

ασφάλισης  των δηµοτικών οχηµάτων (φορτηγών , αυτοκινήτων , δικύκλων και 

µηχανηµάτων έργου ) . 

 

Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προκηρυσσόµενη εργασία . 

 

ΆΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

• Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. » 

 

• Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) « Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της 

νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις » ,  

• Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων 

, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών , 

εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις » ,  

• Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ  242 Α'/11-10-2002) « Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητος του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης » , άρθρο 2 « Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων » ,  

• N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων » µετά των σχετικών οδηγιών , των σχετικών εγκυκλίων , διατάξεων , 

τεχνικών προδιαγραφών , όπως ισχύουν σήµερα ,  

• Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 

110 Α’/1986) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « 

Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και 

άλλες διατάξεις   

• N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 

αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών »  . 

• Ν. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο» 

• Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 



 

 

• Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

• Π.∆.28/80 (Φ.Ε.Κ.11Α’ 15-1-1980 ) 

• Λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

- το  Φ.Ε.Κ. 138 Α/16-6-2011  (Ν. 3979 άρθρο 61 παρ.1) 

- το υπ’ αριθµ. 20547 / 10-10-2012 πρωτ. έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης για 

την έγκριση διενέργειας δηµοσίου διαγωνισµού : 

 «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» ,  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε 

την σκοπιµότητα διενέργειας για την παροχή της υπηρεσίας 

ασφαλιστικής κάλυψης µε την µελέτη : «Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων » µε την υπ’ αριθµ. 309/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  εκτιµάται στο ποσό των  82.000,00 € ευρώ  

συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων . Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από 

τα δηµοτικά έσοδα  σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Κ.Α. : 10.6253, 15.6253, 

20.6253, 30.6253, 35.6253, 45.6253, 50.6253, του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού 

του οικονοµικού έτους 2013  του ∆ήµου Χαλανδρίου.. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Για τη διακήρυξη µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από την 

κάτωθι υπηρεσία του ∆ήµου :  

• Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 

Αρµόδιος υπάλληλος είναι  ………………………… .  

Αρ. τηλ. : ……………………. , αρ. τηλε/που (fax) : ………………………, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail) :  ……………………………………….. .    

Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν στο σχετικό 

έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων : επωνυµία , ταχυδροµική διεύθυνση , 

αριθµό τηλεφώνου , αριθµό τηλε/τύπου (fax) , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail) . Ο ∆ήµος Χαλανδρίου  πρέπει να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο των 

όσων παρέλαβαν την προκήρυξη , για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 



 

 

αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής . Προς 

διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων , το πλήρες κείµενο της προκήρυξης , η µελέτη και 

το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα διατίθονται στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο 

του ∆ήµου halandri.gr ,  

Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύµφωνα µε 

το άρθρο 15 του Π.∆. 28/80 . Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης θα  βαρύνουν τον 

ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού . Επίσης η περίληψη θα 

αναρτηθεί , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 , στο δικτυακό τόπο ειδικού 

σκοπού που διατηρεί ο ∆ήµος Xαλανδρίου  www.sites.diavgeia.gov.gr/........... καθώς 

και στην υποσελίδα του προγράµµατος «∆ιαύγεια» στο Εθνικό τυπογραφείο που 

διατηρεί ο φορέας , www.et.diavgeia.gov.gr/f/..........................  .  

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν , εγγράφως και ενυπογράφως 

(συµπεριλαµβανοµένης της τηλεοµοιοτυπίας – fax) , διευκρινίσεις από την 

Αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης µέχρι και τρεις (3) 

εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση (συµπεριλαµβανοµένης 

της τηλεοµοιοτυπίας – fax) για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους 

τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν . Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων θα 

πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 

παραλαβής του εκάστοτε αιτήµατος .  

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών , διευκρινίσεις , 

αποκρούσεις , τροποποιήσεις των όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δε 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί , σε οποιαδήποτε περίπτωση , να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της 

Αναθέτουσας αρχής . 

 

ΆΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

           Ο διαγωνισµός θα γίνει την ….ην του µηνός …… του έτους 2012 ηµέρα      
……….. και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών …..η  π.µ. και ώρα λήξης την 
……. π.µ.       
           Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω 
προµήθεια από τ….. υπάλληλο  ……………………………, στο τηλέφωνο 213-
2023843-4 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 



 

 

           Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγιση των 
προσφορών), αποτελείται από τους: 
   α. ………………………………………………………………………………………….             
   β…………………………………………………………………………………... 
   γ. ………………………………………………………………………………………….  
          Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών αποτελείται από τους:  
   α …………………………………………………………………………………………….. 
   β…………………………………………………………………………………… 
       Σαν  αναπληρωµατικά µέλη όλων των παραπάνω, ορίζουµε τους: 
   α. ………………………………………………………………………………………… 
   β. ………………………………………………………………………………………… 
           Εφόσον ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής ζητήσει εµπρόθεσµα έγγραφα και 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια,  αυτές 
παρέχονται έως και την....................... 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΆΡΘΡΟ 7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ατοµικές επιχειρήσεις , ελεύθεροι 

επαγγελµατίες και ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν 

εξασκούν το ειδικό επάγγελµα .  

  

ΆΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε  προσφέρων µπορεί να αποκλείεται από  τη συµµετοχή  σε  δηµόσια 

σύµβαση όταν :  

• Τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , παύση ή αναστολή  εργασιών , 

αναγκαστική  διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό .  

• Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , 

αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε ανάλογη 

διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου .  

• ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του  όσον  αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου . 

• ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του , σχετικά µε  την πληρωµή των 

φόρων και  τελών , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου .   



 

 

• Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που  απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές .    

• Έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του . 

• Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ή πειθαρχικό παράπτωµα 

, συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του 

ιδιότητα , για τα οποία του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής 

σε δηµόσιους διαγωνισµούς παροχής υπηρεσιών ( περιλαµβάνει και τον παρόντα 

πρόχειρο διαγωνισµό ) .    

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή 

άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου , η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και 

έχουν αυτό το δικαίωµα , σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών .  

Επίσης , µπορεί να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που 

λειτουργεί νόµιµα σε χώρα - µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την Ε.Ε. ή 

χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και 

έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων . Οι εγγυήσεις , που εκδίδονται σε άλλο 

κράτος εκτός της Ελλάδας , θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή της στην 

Ελληνική γλώσσα . 

Με την εγγυητική επιστολή , που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση , το πιστωτικό 

ίδρυµα ανα-λαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση  εκεί-νου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί  να 

ερευνά αν  πράγµατι υπάρχει ή αν είναι  νόµιµη η απαίτηση ( κύρια οφειλή ) . 

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν :  

• Την ηµεροµηνία έκδοσης ,  



 

 

• τον εκδότη ,  

• την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ,  

• τον αριθµό της εγγύησης ,  

• το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ,  

• την  πλήρη  επωνυµία  και  τη  διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση και   

• τους όρους ότι : 

α.         Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως , 

β.         το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση  της  υπηρεσίας  που διενεργεί 

το  διαγωνισµό  και  θα  καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση ,  

γ.  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου και   

δ.  ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας , που θα 

υποβληθεί πριν  από την  ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης . 

 

ΆΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφέροντες οφείλουν , µε ποινή αποκλεισµού , να καταθέσουν την 

εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό µαζί µε την προσφορά . Το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της εργασίας , δηλαδή 82.000,00 € ευρώ, σύµφωνα µε 

το άρθρο 15 παρ.8του Π.∆. 28/1980 . 

Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει , εκτός των προϋποθέσεων 

του άρθρου 9 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Τον αριθµό της διακήρυξης του διαγωνισµού ,   

• την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,  

• το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών ,  

• την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης . Η εγγύηση συµµετοχής 

πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εκατόν είκοσι ηµέρες (120) µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς , δηλαδή να λήγει στις [ηµέρα] / [µήνας] / 2013 ,  



 

 

• την ανάληψη υποχρέωσης , του πιστωτικού ιδρύµατος , να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης µετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης από το ∆ήµο 

Χαλανδρίου. 

  Η εγγύηση συµµετοχής , που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης .  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία , κηρύσσεται 

έκπτωτος , στην περίπτωση που δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης 

την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη 

σύµβαση ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που 

απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό . Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου Χαλανδρίου µετά την έκδοση σχετικής απόφασης .  

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων , που έλαβαν 

µέρος στο διαγωνισµό , επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της κατακύρωσης ή ανάθεσης . Οι ανωτέρω επιστολές επιστρέφονται 

στην περίπτωση απόρριψης των προσφορών και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 

µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης 

από αυτά . 

 

ΆΡΘΡΟ 11 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα τα 

παρακάτω αναφερόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά , υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισµού , στο χωριστό φάκελο « Φάκελος ∆ικαιολογητικών » µαζί µε την 

οικονοµική προσφορά τους .   

 

Ατοµικές επιχειρήσεις – Ελεύθεροι επαγγελµατίες : 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου , πριν από 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί µε  αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό  µε την  

άσκηση  της επαγγελµατικής τους  δραστηριότητας και  συγκεκριµένα για κάποιο από 



 

 

τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική  οργάνωση , της δωροδοκίας , της 

απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .   

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , 

αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία . 

• Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό , το ειδικό επάγγελµά τους και ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού . Το ανωτέρω 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή 

Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .  

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ( N. 1599/1986 ) του προσφέροντα µε την οποία θα 

δηλώνει τον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει .  

• Παραστατικό  εκπροσώπησης , εφόσον  οι  συµµετέχοντες λαµβάνουν µέρος 

στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους .  

 

Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα : 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την  

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε  αµετάκλητη δικαστική απόφαση , για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και  συγκεκριµένα για κάποιο από τα 

αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση , της δωροδοκίας , της απάτης 

και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .  

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική 



 

 

διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία . 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο καθώς 

και το πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα υποβάλλονται : 

α) για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές , β) για τις  

Ε.Π.Ε.  από τους διαχειριστές , γ) για τις Α.Ε. από τον Πρόεδρο , το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. και δ) σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου από τους κατά περίπτωση νοµίµους εκπροσώπους 

του .    

• Πιστοποιητικό της Εποπτεύουσας Αρχής ( Τράπεζα της Ελλάδος ) µε το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτή , το ειδικό επάγγελµά τους και ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένα κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού . Το ανωτέρω πιστοποιητικό ή η βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 

αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .  

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή , από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν 

τόσο την ίδια την εταιρεία ( νοµικό πρόσωπο ) αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν εφόσον έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία .  

• Τα δικαιολογητικά έγγραφα σύστασης όπως και τα λοιπά νοµιµοποιητικά 

έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό , τροποποιήσεις καταστατικού , Φ.Ε.Κ. κλπ.) 

εν ισχύει κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς .   

• Πρακτικό αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή αρµοδίου οργάνου  µε  το 

οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό .  

• Απόσπασµα του Καταστατικού των νοµικών προσώπων που λαµβάνουν 

µέρος στο διαγωνισµό , στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο 

µε την υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε 

συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση που θα 



 

 

καταθέσει την προσφορά , θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα 

στάδιά της και θα υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .   

• Υπεύθυνη δήλωση ( N. 1599/1986 ) στην οποία θα αναφέρεται το σύνολο των 

ειδικοτήτων του προσωπικού της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας ανά ασφαλιστικό 

φορέα . 

 
 

 

Λοιπά ∆ικαιολογητικά : 

Επίσης ο κάθε προσφέροντας οφείλει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο 

∆ικαιολογητικών» επί ποινή αποκλεισµού , εκτός από τα ανωτέρω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά και τα εξής : 

α.  Υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνες δηλώσεις ( N. 1599/1986 ) στις οποίες θα 

αναφέρονται ότι :   

• Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση . 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης έως 

και την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και ότι η προσφορά του καλύπτει το 

σύνολο της εργασίας . 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι ο 

προσφέρων δεν έχει προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει . 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου , δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος και ότι είναι συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων . 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του , για την οποιαδήποτε 

απόφαση  της  αναθέτουσας αρχής  ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του  

διαγωνισµού ή  της  υπαναχώρησης της  αναθέτουσας αρχής . 

β.  Έγγραφο υποβολής προσφοράς .    
 

 
 

 
 

 



 

 

∆ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών : 

Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στις οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου , η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών 

, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών . 

Πιστοποιητικό  ή  έγγραφο  αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που δεν 

εκδίδεται  ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται 

από την προκήρυξη , µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντα .  Στην  περίπτωση αυτή , µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή 

την υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα θα πρέπει να κατατίθετο και το 

πιστοποιητικό ή έγγραφό της  αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει 

αυτήν την αδυναµία .   

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν και θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής του προσφέροντα ή του νοµίµου εκπροσώπου του .   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 12 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον πρόχειρο διαγωνισµό πρέπει να 

καταθέσουν , επί αποδείξει , τις έγγραφες προσφορές τους  µέσα  σε σφραγισµένο 

φάκελο  εντός  της  προθεσµίας που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση 

και  στη διεύθυνση : Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, ∆ηµαρχείο Χαλανδρίου, Τ.Κ. 

15234, ……………………………………. . Οι προσφορές   µπορούν  να υποβληθούν 

και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση , ως συστηµένες .  

Όσες προσφορές υποβληθούν , σύµφωνα µε τις ανωτέρω διαδικασίες , θα  

παραληφθούν µόνο αν φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή  µια µέρα πρίν τον 

διαγωνισµό.  

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν  αυτοκόλλητοι φάκελοι οι  οποίοι  είναι δυνατόν  

να  από-   σφραγισθούν και να σφραγισθούν ξανά χωρίς να αφήσουν ίχνη . 

Οι προσφορές που  περιέρχονται  στην υπηρεσία  µε  οποιοδήποτε τρόπο , 

πριν  από  την διενέργεια του διαγωνισµού , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 



 

 

στα  αρµόδια  όργανα  που παραλαµβάνουν τις προσφορές προκειµένου να τις  

αποσφραγίσουν µαζί  µε  τις  άλλες που κατά-τέθηκαν σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διαδικασίες .  

Στις περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόµενες προσφορές ή αυτές  που  έχουν 

αποσταλεί  ταχυδροµικά  δεν  τηρούν  τα οριζόµενα από τις διατάξεις  των  

προηγούµενων παραγράφων ,  του παρόντος άρθρου , δε λαµβάνονται υπόψη . 

Επίσης  επιστρέφονται , χωρίς  να  αποσφραγιστούν , οι  προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα µε οποιοδήποτε τρόπο . 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

• Ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής « ∆ήµος  Χαλανδρίου – Νοµός Αττικής» ,  

Η πρόταση « Προσφορά για τον  πρόχειρο  διαγωνισµό  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ,  

• Ο αριθµός της διακήρυξης του διαγωνισµού ,   

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και   

• Τα στοιχεία του αποστολέα . 

 

ΆΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού :  

• Έναν σφραγισµένο φάκελο , ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο και την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής» και  θα  περιέχει  τα νοµιµοποιητικά στοιχεία - δικαιολογητικά έγγραφα και 

γενικότερα κάθε  άλλο  στοιχείο ή  έγγραφο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη .   

• Έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει τα πρωτότυπα ( µε την ένδειξη 

«Πρωτότυπα» ) των δικαιολογητικών συµµετοχής , των δηλώσεων , εγγυήσεων και 

των λοιπών στοιχείων .    

• Ένα (1) δεύτερο υποφάκελο ( µε την ένδειξη «Αντίγραφα» ) που θα περιέχει τα 

ακριβή αντίγραφα όλων των παραπάνω εγγράφων .  

• Έναν σφραγισµένο φάκελο , ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο και την ένδειξη « Φάκελος Οικονοµικής 

Προσφοράς » , θα περιέχει το έγγραφο της οικονοµικής προσφοράς .   



 

 

Τα πρωτότυπα έγγραφα υπογράφονται σε όλες τις σελίδες τους , τα οποία 

πρέπει να έχουν συνεχή αρίθµηση , από το διαγωνιζόµενο ή από  το νόµιµα  

εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπό του . Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται 

µε σχετική ενυπόγραφη  δήλωση  στην τελευταία σελίδα αυτών , του προσώπου ή των 

προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς . Σε περίπτωση 

διαφορών µεταξύ του πρωτοτύπου και του αντιγράφου , υπερισχύει το πρωτότυπο της 

προσφοράς .  

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα , σβησίµατα , διαγραφές , 

προσθήκες διορθώσεις . Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση , αυτή πρέπει  να  είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα . Το αρµόδιο  όργανο  παραλαβής  και αποσφράγισης των προσφορών 

, κατά τον έλεγχο , µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν προσθήκη ή διόρθωση . Η 

προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν  σ’ αυτή διορθώσεις  που  την  καθιστούν 

ασαφή , κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών . 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών  χρησιµοποιούνται  

συντοµογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση οικονοµικών ή άλλων εννοιών , είναι 

απαραίτητο οι προσφέροντες να αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση 

της έννοιας τους σε ιδιαίτερο συνοδευτικό πίνακα των προσφορών . 

Για την εύκολη αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί 

στη σύνταξή τους , η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης . 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και  δε λαµβάνεται υπόψη . 

Επιπλέον η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από την 

περαιτέρω αξιολόγησή της , µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού , όταν : 

• ∆ε συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής .  

• ∆εν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της 

παρούσας προκήρυξης .  

• Υπερβαίνει το συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας . 



 

 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των 

προσφορών .   

• Περιλαµβάνει µη αποδοχή ή απόκλιση από τους όρους της προκήρυξης και 

από τα σηµεία των ασφαλιστικών καλύψεων που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη 

ως απαράβατοι όροι και οπωσδήποτε ουσιώδεις .  

• Είναι αόριστη ή δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή - 

ανακριβή στοιχεία ή συνδυάζεται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισµού . 

• Εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε είδος , 

προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη) , ή σε µερικό ή 

γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς .  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά 

αιτιολογηµένα , ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός , χωρίς 

η απόρριψη αυτή να γεννά οποιαδήποτε αξίωση για αποζηµίωση του απορριφθέντα 

υποψηφίου . 

 

ΆΡΘΡΟ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Οι σφραγισµένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή , για 

την διεξαγωγή του διαγωνισµού , που συνεδριάζει δηµόσια από την ώρα λήξεως 

αποδοχής των προσφορών που θα οριστεί στη δηµοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης  

.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα και να είναι 

πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία . Ο κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να 

καταθέσει οικονοµική προσφορά , για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών , µε τις 

τιµές της να εκφράζονται στη νοµισµατική µονάδα του ευρώ (€) . Εκτός από τις τιµές 

προσφοράς καµία διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να γραφτεί στο έντυπο της οικονοµικής 

προσφοράς . Αν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µίας σελίδας , αυτές 

θα µονογράφονται κατά σελίδα από το συµµετέχοντα . 

 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να 

γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς , δεσµεύει όµως τον προσφέροντα 

µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί . Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η 



 

 

ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής , ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο 

τρόπο , και ούτω καθεξής . 

Κανένας από τους υποψηφίους αναδόχους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την 

προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την 

κατακύρωσή του . Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται στις παρακάτω 

κυρώσεις :  

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση . 

• Κατάπτωση , µερική ή ολική κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής , της 

εγγύησης συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια .  

 

ΆΡΘΡΟ 15   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος της προκηρυσσόµενης 

εργασίας , µε την παρούσα διακήρυξη , δε γίνονται δεκτές . Σε περίπτωση  υποβολής 

τους , απορρίπτονται ως  απαράδεκτες . 

Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης εργασίας , µε  την παρούσα 

διακήρυξη ,  δε γίνονται δεκτές .   

  

ΆΡΘΡΟ 16 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές , στο σύνολό τους , ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες 

για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού . Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση , οι προσφορές τους ισχύουν και 

τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα . 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 17   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  

∆ιαγωνισµού   την  ………………………….  στις  …………………π.µ.  στο  ∆ηµαρχείο 

Χαλανδρίου ,  Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ. 15234. 



 

 

Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν 

προσφορά ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους .  

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω αρµόδιο όργανο , µετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 

στην υπηρεσία για να επιστραφούνε ως εκπρόθεσµες .  

Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών  

. 

Μονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  ∆ιαγωνισµού  ( Ε.∆.∆.) 

όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα  λοιπά  στοιχεία κατά φύλλο .  Ο φάκελος 

της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται , αλλά  µονογράφεται από την 

Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  ∆ιαγωνισµού ( Ε.∆.∆). Η Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  

∆ιαγωνισµού  (Ε.∆.∆. ) προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

αποφασίζει  ποιες προσφορές εκπληρώνουν τα κριτήρια της προκήρυξης . Οι 

τελευταίες προωθούνται στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισµού ενώ οι 

υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται .  Με  µέριµνα  της Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  

∆ιαγωνισµού ( Ε.∆.∆.) γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες η απόφασή της .  

Μετά την παραπάνω διαδικασία , όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

δεν αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται . Αντίθετα όσες  προσφορές  έγιναν 

αποδεκτές ,  οι  σφραγισµένοι φάκελοι της οικονοµικής  προσφοράς τους  

επαναφέρονται  στην Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  ∆ιαγωνισµού  (Ε.∆.∆.)  για  την  

αποσφράγισή τους , σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής .  

Κατά  την αποσφράγιση  του φακέλου  της οικονοµικής προσφοράς µονογράφονται , 

από την Ε.∆.∆. , όλα τα στοιχεία της κατά φύλλο . Στην συνέχεια ελέγχονται οι 

οικονοµικές προσφορές ως προς τη σύνταξή τους  σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης και µόνο για τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές . 

Μετά  το  πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης , για τις αποδεκτές 

οικονοµικά προσφορές ,  η Επιτροπή ∆ιενέργειας  του  ∆ιαγωνισµού  (Ε.∆.∆.)   

συντάσσει  τον  πίνακα  τελικής κατάταξης των προσφορών και αποφαίνεται σχετικά . 

Με µέριµνά της γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού . Στο συµµετέχοντα , µε την χαµηλότερη τιµή στην οικονοµική 

προσφορά , αποστέλλεται  έγγραφη  ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού 

από το αρµόδιο όργανο της  Αναθέτουσας  Αρχής . 



 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι φάκελοι του διαγωνισµού καθώς  και  αυτοί  

που περιέ-χουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών , παραδίδονται σε υπάλληλο 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαµβάνουν γνώση , εφόσον το επιθυµούν , των συµµετεχόντων στο 

διαγωνισµό καθώς και  των  τιµών που προσφέρθηκαν .  

 

ΆΡΘΡΟ 18   ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  ΝΟΜΙΣΜΑ 
 

Οι υποψήφιοι  είναι  υποχρεωµένοι  να  συµπληρώσουν τα υποδείγµατα των 

οικονοµικών προσφορών της διακήρυξης .  

Οι τιµές  των  προσφορών θα εκφράζονται στη νοµισµατική µονάδα του ευρώ 

(€) .  Στις τιµές  θα  περιλαµβάνονται  ο  φόρος ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής 

οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) , δικαίωµα συµβολαίου , επικουρικό, τους νόµιµους φόρους και 

κρατήσεις ως και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. (λειτουργικά έξοδα , 

ταχυδροµικών αποστολών , τηλεπικοινωνιακά τέλη , κλπ.) .  

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Εφόσον  από  την προσφορά  δεν προκύπτει µε  σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή , η προσφορά  απορρίπτεται µε απόφαση της  Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού .  

Οι τιµές των προσφορών δεν  υπόκεινται  σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος  

της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύµβασης .  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 19   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αν κανένας από τους συµµετέχοντες  δεν  προσκοµίσει , σύµφωνα µε τους 

όρους  και  τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων , ένα ή  περισσότερα από τα 

έγγραφα  και  δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές , ο διαγωνισµός 

µαταιώνεται . 



 

 

Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους , 

που ορίζονται ως τέτοιοι από τη διακήρυξη , γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-

γάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων . 

Στον συµµετέχοντα στον οποίο έγινε η ανάθεση των προκηρυσσόµενων 

ασφαλιστικών υπηρεσιών αποστέλλεται σχετική  ανακοίνωση που  περιλαµβάνει  

τουλάχιστον  τα παρακάτω στοιχεία : 

• Το φορέα στον οποίο θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες ,   

• το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών ,  

•  το καταβληθέν χρηµατικό ποσό για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και    

•  την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης . 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα , το δε έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα . 

Η κατακύρωση πραγµατοποιείται µε την ανακοίνωση της ανάθεσης και  την  

έκδοση σχετικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής .  

 

ΆΡΘΡΟ 20  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο όργανο του φορέα , για  τη 

διενέργεια του διαγωνισµού , ως εξής : 

• Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού , µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση  της  προκήρυξης  µέχρι  την ηµεροµηνία λήξεως της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών . Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της  δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών . 

Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και 

εκδίδει  τη  σχετική απόφασή του εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισµού . 

• Κατά της συµµετοχής υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό ή κατά της 

νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών . Η ένσταση υποβάλλεται από τη στιγµή της  

αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα . Η ένσταση 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και εκδίδεται η σχετική 



 

 

απόφαση µετά από γνωµοδότησή της . Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου 

αναδόχου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον υποβάλλοντα την 

ένσταση σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται .   

• Κατά της απόφασης κατακύρωσης , µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 

εργασίµων  ηµερών , αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση 

της σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής . Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά , εντός  δύο (2) ηµερών από την υποβολή της , σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται . Η ένσταση εξετάζεται από  την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασή της εντός δέκα (10)  εργάσιµων η-

µερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων . 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ,  εκτός  από  

τους  προ-αναφερόµενους , δε γίνονται δεκτές . 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή που διενήργησε το διαγωνισµό και η 

οποία υποχρεούται να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆. 28/80 . Η σχετική απόφαση , επί της ενστάσεως , κοινοποιείται στους 

ενδιαφερόµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της υπηρεσίας .  

Οι διαφορές , που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

της σύµβασης των εν λόγω υπηρεσιών , διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/1997 

(Φ.Ε.Κ. 178/Α’/1997) . 

Οι συµµετέχοντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή  κατά των αποφάσεων 

, που  επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους , µέσα σε 

ανατρεπτική  προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν 

γνώση  της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή . Επί της  προσφυγής  

αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή , µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισµού . Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή  µε  άλλη 

οποιαδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή . 

Τα πρακτικά του διαγωνισµού και κάθε απόφαση κατακυρώνονται από την 

Οικονοµική Επιτροπή για τη νοµιµότητά τους . 

 

ΆΡΘΡΟ 21  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή , µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού , διατηρεί το δικαίωµα : 



 

 

• να αποφασίσει τη διακοπή , µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού ,  

• να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 

τροποποίηση των όρων και των προδιαγραφών της προκήρυξης ,  

• να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης .  

Στις περιπτώσεις αυτές οι συµµετέχοντες δεν έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως 

για  οποιοδήποτε λόγο και αιτία . 

 

ΆΡΘΡΟ 22  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ο επιλεγείς  ανάδοχος  υποχρεούται να προσκοµίσει , µε την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης , την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης . Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί , σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 

28/80 , σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού. της µελέτης χωρίς να υπολογίζεται 

τυχόν έκπτωση του αναδόχου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα περιλαµβάνει , εκτός των προϋποθέσεων του 

άρθρου 9 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  , τα ακόλουθα : 

• Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και   

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης . Η ισχύς της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι µήνες τη 

λήξη της ισχύος της σύµβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε 

ενδεχόµενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης . Η εγγυητική  επιστολή καλής  

εκτέλεσης επιστρέφεται µετά από την οριστική παροχή των υπηρεσιών και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους .  

 

ΆΡΘΡΟ 23  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά  την ανακοίνωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται η σύµβαση 

παροχής υπηρεσιών από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη .  

Η σύµβαση θα περιλαµβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία : 

• Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύµβασης , 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη , 

• Το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών ,  



 

 

• Το καταβληθέν χρηµατικό ποσό για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ,  

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις ,  

• Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής και  

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών . 

Το  κείµενο  της  σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται ,  διακήρυξη , προσφορά , απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός 

κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών . 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος , αφού προηγουµένως  

επιβλήθηκαν  τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις . 

• Εκπληρώθηκαν  οι τυχόν λοιπές  συµβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προ-

βλεπόµενα από τη σύµβαση . 

 

ΆΡΘΡΟ 24  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισµός , 

υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι 

µικρότερη των πέντε (5) αλλά ούτε και µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού , 

προσκοµίζοντας τα κάτωθι επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά έγγραφα : 

• Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης .   

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου , έκδοσης για 

το  χρονικό διάστηµα από την κατακύρωση του διαγωνισµού έως και  την υπογραφή 

της σύµβασης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση  για  κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. 

∆. 60/2007 σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και  

συγκεκριµένα για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική 

οργάνωση , της δωροδοκίας , της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες .   

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης για το 

χρονικό διάστηµα από την κατακύρωση του διαγωνισµού έως και την υπογραφή της 

σύµβασης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , 



 

 

αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελεί σε  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , 

αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία . 

Αν ο ανάδοχος , στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση , δεν προσέλθει 

να υπογράψει τη σύµβαση ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής  καλής εκτέλεσης της σύµβασης , εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου , 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . Η  εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής , χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια , καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής . Σε αυτή την περίπτωση , η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να επιλέξει ως ανάδοχο του διαγωνισµού τον επόµενο διαγωνιζόµενο 

σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης που κατέχουν οι διαγωνιζόµενοι στον πίνακα τελικής 

κατάταξης . Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου διαγωνιζόµενου και 

θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής .  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος . Η  παροχή  των υπηρεσιών 

, από τον ανάδοχο , θα υλοποιηθεί  από  την  ηµεροµηνία ασφάλισης  του  εκάστοτε  

δηµοτικού  οχήµατος ( φορτηγών , αυτοκινήτων , δικύκλων και µηχανηµάτων έργου ) 

όπως  αυτές  αναφέρονται  στη µελέτη του διαγωνισµού και όχι από την ηµεροµηνία 

σύναψης της σύµβασης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών .  Ο ∆ήµος διατηρεί το 

δικαίωµα να επεκτείνει τη σύµβαση σε νέα οχήµατα , χωρίς απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε βάση την τεκµαρτή έκπτωση , σύµφωνα µε το άρθρο 41 

του Π.∆. 28/80 .   

 Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα . Θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο , δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόµενο της 

παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις .  

 Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά το διαγωνισµό θα επιστραφεί η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής . 

 

ΆΡΘΡΟ 25  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών τροποποιείται όταν συµφωνήσουν 

εγγράφως  , προς τούτο , τα δύο συµβαλλόµενα µέρη . 



 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να εξαιρέσει 

κάποια δηµοτικά οχήµατα , από τις προβλεπόµενες υπηρεσίες στην παρούσα 

διακήρυξη , εξαιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να 

προκύψουν . Στην περίπτωση αυτή , ο ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση των 

υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής σε χρόνο και µε τρόπο που θα καθοριστεί από 

την τελευταία .   

 Επίσης , η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να 

προβεί στην ασφάλιση επιπλέον δηµοτικών οχηµάτων . Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

στην υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού έργου σε χρόνο και µε τρόπο που θα 

συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδιες ή 

παρόµοιες αντίστοιχα υπηρεσίες . 

 
 
ΆΡΘΡΟ 26   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Για  όλες  τις  πληρωµές θα εκδίδονται , από  τα δύο συµβαλλόµενα µέρη , τα 

απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.  

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου . Το ποσό , για την ασφάλιση των δηµοτικών οχηµάτων , θα 

καταβάλλεται προκαταβολικώς , εφάπαξ και θα αφορά τη χρονική περίοδο παροχής 

των ασφαλιστικών υπηρεσιών που θα ορίζει ο ανάδοχος .     

  Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις , 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονοµικών . Σηµειώνεται ότι  η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε  

παρακράτηση  φόρου εισοδήµατος 8% ,  ο  οποίος  επιβαρύνει  τον ανάδοχο , βάσει 

του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει . 

Εάν κατά τη χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες 

επιβληθούν φόροι , τέλη , κρατήσεις ή καταργηθούν ορισµένοι απ' αυτούς που 

ισχύουν , το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 

λογαριασµούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 

λογαριασµούς .   

 



 

 

ΆΡΘΡΟ 27 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Κατ’ εξαίρεση ο 

ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής , 

για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος , σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 

νόµιµα στην Ελλάδα µε βάση τους όρους της σύµβασης . 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του αναδόχου για µεταβίβαση 

ή για εκχώρηση , µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης . 

Σε περίπτωση υποκατάστασης , ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 

του σχετικά µε το τµήµα της σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί και για το τµήµα που 

δεν εκχωρήθηκε . 

 

ΆΡΘΡΟ 28   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΥΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε οποιαδήποτε 

από τις  ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει , µέσα  στην  προθεσµία που του ορίστηκε από  

την  κατά-κύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του , για  να  υπογράψει  τη 

σχετική σύµβαση .  Ο  ανάδοχος , δεν κηρύσσεται έκπτωτος , από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή τη σύµβαση , όταν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του αρµόδιου 

οργάνου για τη διοίκηση του φορέα . 

• Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία 

ασφάλισης του πρώτου οχήµατος , όπως αυτή αναφέρεται στη µελέτη του 

διαγωνισµού , και ο ανάδοχος δεν έχει ακόµη παράσχει τις υπηρεσίες µε τον τρόπο 

που  ορίζονται στη σύµβαση , παρά  τις  επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής .  

• Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης που έχει υπογράψει .  

• Αν  ο ανάδοχος  εκχωρήσει  τη  σύµβαση ή αναθέσει την παροχή εργασιών 

υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 

• Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση  κατά  του  αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση του επαγγέλµατός του . 



 

 

• Αν  ο ανάδοχος πτωχεύσει , ανακληθεί  η  άδεια λειτουργίας  του , τεθεί υπό 

αναγκαστική  διαχείριση , λύση , εκκαθάριση ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 

εκτελέσεως σε  βάρος του στο  σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων . 

 Με τη λύση της σύµβασης , µετά από  την καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής 

, ο ανάδοχος υποχρεούται να απόσχει από την παροχή των ασφαλιστικών 

υπηρεσιών ή της εκτέλεσης κάθε  υποχρέωσής του που πηγάζει από τη σύµβαση .  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει 

έκπτωτο  τον ανάδοχο και ο τελευταίος δε δικαιούται αποζηµίωση . Για τη διαδικασία 

και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 50 

του Π.∆. 28/80 .   

 Στον ανάδοχο , που  κηρύσσεται  έκπτωτος , επιβάλλονται µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου για τη διοίκηση του φορέα αθροιστικά ή διαζευκτικά , οι παρακάτω 

κυρώσεις : 

• Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή της καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης , κατά περίπτωση ,  

• Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε πληρωτέου 

ποσού, σύµφωνα µε τη σύµβαση , προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των 

µεταξύ τους υποχρεώσεων. Στη συνέχεια , βεβαιώνει την αξία των όποιων 

ενδεχοµένως παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλής έναντι του αναδόχου 

. Η  Αναθέτουσα  Αρχή   δύναται  να   αγοράσει , σε τιµές αγοράς , τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες που δεν έχει  ακόµα πληρώσει . Οι όροι της  αγοράς  εναπόκεινται στην 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής . 

• Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο 

αποζηµίωση για κάθε  άµεση ή έµµεση προκαλούµενη  ζηµία  που υπέστη . Στην 

περίπτωση αυτή ο  υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού , κατά την κρίση του 

αρµοδίου οργάνου , γίνεται είτε µε βάση  κάθε στοιχείο σύµφωνα µε τις αρχές της 

καλής πίστης  και των συναλλακτικών ηθών είτε µέχρι  του ανώτατου ποσού του 

συµβατικού τιµήµατος  που  αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος των  υπηρεσιών που 

δεν έχουνε ακόµη παρασχεθεί λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της σύµβασης .  



 

 

• Τέλος , η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει τις εν λόγω 

υπηρεσίες στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ανάδοχο σύµφωνα µε τον πίνακα 

τελικής κατάταξης των προσφορών .   

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 29  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 Η  Προκήρυξη και η Σύµβαση διέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία . 

 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 

ερµηνεία , την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης  , η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους 

σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών . 

 Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί , σύµφωνα µε τα 

παραπάνω οριζόµενα , αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής . 

 

 

                                                                

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

 


