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ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
     

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 45.000,00 € 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 της αρχικής σύμβασης, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον 

Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Σε όλα τα συμβόλαια έχει υπολογισθεί ομαδική έκπτωση 25%. Ο Δήμος απαλλάσσεται 

από την καταβολή χαρτοσήμου και ΦΠΑ. 

           Ο κωδικός κατά CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 
 
 
 



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 Δήμος Χαλανδρίου, που εδρεύει στη διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 

Τ.Κ.15234, προκηρύσσει αυτόν το διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ' αρ. 662/2014 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (21η συνεδρίαση της 21/10/2014)  

             

Εργασία ή Υπηρεσία   

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, μηχανημάτων έργου κλπ ). 

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  Διοίκησης – 

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 

Δικαιοσύνης », 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 Δήμων 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.Δ. 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 Δίκαιο» 

• 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρμογής 

των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

• Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ», 

• Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), άρθρο 15, παρ. 6 

• Π.∆. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης 

της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81και 118/85,  



• Ν.∆. 400/70. «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 

10/2003, 

• Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.»,  

• Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.»  

• Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του 

Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 

• N. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

• Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική 

νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο, 

• Την υπ’ αρ. 231/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 

σκοπιμότητας και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας. 

• Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό ……../2014 καταχώρησης στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 

• Την υπ’ αριθμ. 662/2014 απόφαση  Οικονομική Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και συντάχθηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού. 

 

 ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 45.000,00 € 

(υπηρεσία άνευ ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει 

τον υπό κατάρτιση  προϋπολογισμό του Ο.Ε. 2015 του Δήμου Χαλανδρίου στους κάτωθι 

κωδικούς αριθμούς:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Για τη διακήρυξη μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από την κάτωθι 

υπηρεσία του Δήμου :  

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.420,00 

15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 80,00 

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 26.450,00 

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.750,00 

35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.760,00 

45.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 540,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 



• Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος 

υπάλληλος είναι  η Αναστασία Σωτηρίου 

Αρ. τηλ.: 2132023843-4, αρ. τηλε/που (fax) : 2132023846, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (E-mail) :  a.sotiriou@halandri.gr    

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 Δήμος 

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.  

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του Π.Δ. 28/80. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης και τυχόν επαναληπτικής 

δημοσίευσης της, 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 Δήμος Xαλανδρίου  

www.sites.diavgeia.gov.gr/........... καθώς και στην υποσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» 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 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

           Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα  Δευτέρα 

και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών η 10:30  π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.       

           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια 

από την υπάλληλο Αναστασία Σωτηρίου, στο τηλέφωνο 213-2023843-4 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

           Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών) έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 665/2013 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

           Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,  αυτές παρέχονται 

έως και την Παρασκευή 14/11/2014. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Δικαίωμα 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.  

• Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του  όσον  αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

• Δεν 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 Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

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 ανοικτό 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 Δημοσίων 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 Δημόσιες 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω αναφερόμενα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά σε χωριστό φάκελο « Φάκελος Δικαιολογητικών » μαζί με την οικονομική 

προσφορά τους [τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

(Ν.4250/2014, παρ.2 του αρ.1)].   

 

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 Δημόσια 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 Δήλωση ( 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του 

Διοικητικού 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 Δημόσια 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 ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.   

• Πρακτικό αποφάσεων Διοικητικού 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 Δικαιολογητικά : 

Επίσης ο κάθε προσφέροντας οφείλει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών» 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. 

• Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, 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.    
 

 

Διευκρινίσεις 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.   

 

 
ΆΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον 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, Δημαρχείο 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 πριν τον διαγωνισμό.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι  οποίοι  είναι δυνατόν  να  

αποσφραγισθούν 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 « Δήμος  Χαλανδρίου – Νομός Αττικής»,  

Η πρόταση «Προσφορά για τον ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»,  

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης της Διακήρυξης του διαγωνισμού,   

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και   



• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 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 Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και  

θα  περιέχει εις διπλούν και χωρισμένα σε δύο υποφακέλους, τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

- δικαιολογητικά έγγραφα και γενικότερα κάθε  άλλο  στοιχείο ή  έγγραφο που ορίζεται 

στην παρούσα διακήρυξη.   

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

στο προηγούμενο άρθρο και την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και θα 

περιέχει το έγγραφο της οικονομικής 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού 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 : 

• Δεν 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 13 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 σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 

κατακύρωση. 

 

 



ΆΡΘΡΟ 14   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 15 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. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 16  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας  του  

Διαγωνισμού   την  Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2014  στις  11:00 π.μ.  στο  Δημαρχείο 

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 Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  ( Ε.Δ.Δ.) όλα τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα  λοιπά  στοιχεία κατά φύλλο.  Ο φάκελος της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά  μονογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας  του  

Διαγωνισμού ( Ε.Δ.Δ). Η Επιτροπή Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.Δ. ) 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 

Διενέργειας  του  Διαγωνισμού ( Ε.Δ.Δ.) 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 

Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.Δ.)  για  την  αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κατά  την αποσφράγιση  του φακέλου  της οικονομικής 

προσφοράς μονογράφονται, από την Ε.Δ.Δ., 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 Διενέργειας του  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.Δ.)   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 17   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 

της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον 

Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

Εφόσον  από  την προσφορά  δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται με απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  



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

προσφοράς και της εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 18   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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 οργάνου 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 19  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 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.Δ. 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 20  ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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 21  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.Δ. 28/80, σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ  (άρθρο 157 του Ν. 4281/14). 

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 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/15 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 22  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 προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 23  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 την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 21 της παρούσης).   

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. 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 κλπ) όπως αυτές 

αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού και όχι από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.   

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη σύμβαση σε νέα οχήματα, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με βάση την τεκμαρτή έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 

28/80. Tυχόν 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 (31/12/2015) και η 



ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική 

ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 

 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.  

  

ΆΡΘΡΟ 24  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 25   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 

Δήμου. 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 26  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 27   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΥΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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  

κατάκύρωση 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.Δ. 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 καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

• 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 28  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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