
 1

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως  30/9/2014.)  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   35.000,00 €    ΕΥΡΩ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 

Ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας 
 
Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με αντικείμενο εργασίας την ασφάλιση των οχημάτων του 
∆ήμου, ως αναλυτικά αναφέρεται στην  1/2013 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας ( ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης). Το ποσοστό 
έκπτωσης θα είναι στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Με αυτό το ποσοστό θα 
υπολογιστεί η έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα της  μελέτης )  
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την ασφάλιση εβδομήντα ENA (71) οχημάτων ως αυτά 
περιγράφονται στην μελέτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), του Π.∆. 28/80 και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και 
εγκυκλίων που ισχύουν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που συστήθηκε 
με την αριθ. 300/13 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε 35.000,00   Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 
πόρους του ∆ήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2013 με κωδικούς  
αριθμό πίστωσης: 10.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0000, 35.6253.0000, 50.6253.0000 
Κ.Α., με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων » 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο ∆ημοτικό Κατάστημα, οδός Αρτεσιανού 1, από την αρμόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισμού, την  11/09/2013 ημέρα Τέταρτη  και ώρα  12.00. 
Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 11.00 πρωινή.  
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα 
στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας 
των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 
Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή 
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ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας 
με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την 
αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
  α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 

δέχονται ανεπιφύλακτα 
  β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του ∆ημοσίου και των ΟΤΑ. 
  γ) ∆εν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  

4. Φορολογική ενημερότητα  
5. Ασφαλιστική ενημερότητα.  
6. Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι έχουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια 

λειτουργίας. 
7. Πιστοποιητικό της οικείας ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών.  
9.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υπόχρεοι στην 
προσκόμισή του είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο δ/νων Σύμβουλος για τις Α.Ε. 
(για το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να γίνει δεκτή υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι 
δεν υπάρχει καταδίκη και θα προσκομιστεί το μητρώο σε περίπτωση που θα προκριθεί η εταιρεία 
για την κατακύρωση της προμήθειας. Η μη προσκόμιση του θα επιφέρει αποκλεισμό εκ των 
υστερών της προσφοράς.)  
 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα. Η μη 
προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης ήτοι  1.750,00  Ευρώ.  
6.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
6.3 Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
6.4 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, 
τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήμο Καρδίτσας, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που 
καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
6.5 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως  και έχει την υποχρέωση να 
καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του ∆ήμου, το ποσόν 
της εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 
6.6 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 
6.7 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
7.1 Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, 
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
 
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήμου 
γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα  
 
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η εγγύηση 
συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με κεφαλαία γράμματα. 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήμου 
γ. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
Επίσης εντός του κυρίως φακέλου τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή τεχνική περιγραφή 
των προσφερομένων υπηρεσιών – καλύψεων, τυχόν δωρεάν παροχές, καθώς και οτιδήποτε άλλο 
κρίνει ο συμμετέχων. 
 
Όλοι οι ανωτέρω φάκελοι τοποθετούνται εντός κυρίως φακέλου που φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρουν ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς 
και ο φάκελος των δικαιολογητικών.  
 
7.2  Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) ∆ΕΝ ΘΑ γίνεται 
αποδεκτή. 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στο σύνολο του τιμολόγιου της μελέτης. Με αυτό το ποσοστό θα 
υπολογιστεί η έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα της  μελέτης και με το ποσοστό αυτό θα ασφαλιστούν 
όλα τα οχήματα).  

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους. 
7.3 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήμο εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ γνωστοποίηση της διακήρυξης 
έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
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συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της διακήρυξης και της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση 
εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δυο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης με δική τους φροντίδα. 
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, 
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από  την ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από 
την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην 
∆ημαρχιακή Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, 
δεν γίνονται δεκτές. 
9.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό 
προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και 
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) 
 
ΑΡΘΡΟ 10o  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε 
λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των 
προσφορών άρχισε πρίν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
και μετά την ώρα αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια 
και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε 
φάκελο περιληπτικά.  
Ο φάκελος που περιέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε 
αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής.  
Ο φάκελος που περιέχει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε 
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.  
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε 
πρακτικό. 
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα 
στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει 
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα 
αποκλεισθούν. 
10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα 
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. 
10.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το 
άνοιγμα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών και το άνοιγμα των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ προσφορών. 
10.6 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και 
ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και αποφασίζεται ποιοι 
συμμετέχοντες θα αποκλεισθούν ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του 
αποκλεισμού τους. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινούμενες μεγαλόφωνα. 
10.7 Η Οικ. Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ∆ήμου. 
10.8 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού.  
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10.9 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήμου και σε χρόνο όχι 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει 
μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.∆. 28/80 κυρώσεις. 
10.10 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθημερόν στο πρωτόκολλο του ∆ήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
11.1 Η προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε 
Ευρώ. Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλο το διάστημα της σύμβασης 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
11.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 
φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, καθώς και με κάθε 
κράτηση υπέρ του δημοσίου (2%)  και της Ενιαίας αρχής δημοσίων  συμβάσεων (0,10% ) η  κάθε 
άλλη που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.  
11.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον 
τύπο. 
11.4 Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωμής 
ασφαλίστρων και βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή (άρθρο 15 και 37 ΚΤΧ) 
Το συμβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 Ν∆ 189/73) 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
12.1 Πρίν από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού. 
12.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 της παρούσας 
όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
12.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
         Οι πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 
εκδοθούν εντός τριών μηνών μετά την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τω ειδικών 
σημάτων ασφάλισης και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο 
παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και αποδείξεις είσπραξης του αναδόχου.  
 
ΑΘΡΟ 15Ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα παρακάτω: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού  
2. Η τεχνική έκθεση  
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές -  Το τιμολόγιο προσφοράς  
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του ∆ήμου Καρδίτσας 
που θα αποκτηθούν στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της 
αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα 
οχήματα, και μέχρις εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 
Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της 
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εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την 
κυκλοφορία. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος  και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού.  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δυο τοπικές & μια εβδομαδιαία εφημερίδα 
και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου και στην ιστοσελίδα του δήμου. 
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια. Η δαπάνη τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 
 

                                                                                      Καρδίτσα,  30/08/2013 
                       

                                                                                     Ο ∆ήμαρχος Καρδίτσας 
 
 
 
 

                                                           ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
                 

 
 


