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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
396/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 31-08-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
396/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
22ο / 31-08-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ. :21844/14-9-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση
όρων
διαγωνισµού
ενδεικτικού
προϋπολογισµού,
τεχνικών
προδιαγραφών µελέτης και ορισµού επιτροπής διεξαγωγής για εργασίες
ασφάλισης αυτοκινήτων του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2012-2013
Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και
ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20516/27-08-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4 Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
όρων διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού, τεχνικών προδιαγραφών µελέτης και
ορισµού επιτροπής διεξαγωγής για εργασίες ασφάλισης αυτοκινήτων του ∆ήµου
Καρδίτσας έτους 2012-2013 και αφού έλαβε υπόψη:
Tην εισήγηση του αναπλ. προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Καρδίτσας
κ. Κατσαούνου Ιωάννη ο οποίος ανέφερε ότι λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων &
Κοινοτήτων» & τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας
παροχής υπηρεσιών - εργασιών ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (30-9-2012 ΕΩΣ 30-9-2013)
3. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών .
4. Τον νόµο 3852/10 & Π∆113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011)
5. το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
7. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ∆ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των 73.800,00
ευρώ µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους.
9. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2012
10. τους υπό έγκριση όρους
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της Οικ. Επιτροπής ότι:
ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της εν λόγω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
37.716,00€ ευρώ.
Για τη διενέργεια & αξιολόγηση του διαγωνισµού µπορεί να συσταθεί επιτροπή
αποτελούµενη από υπαλλήλους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του
Ν.3463/2006. Η επιτροπή αυτή θα γνωµοδοτήσει για τη συγκεκριµένη προµήθεια στην
οικονοµική επιτροπή, η οποία είναι και το τελικώς αποφασίζον όργανο. Για το λόγο αυτό
έχει ήδη διενεργηθεί η από το νόµο κλήρωση ( σχετικό το υπ. Αριθµ 20833 - 31/8/2012
– έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας )
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Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού
37.716,00€ ευρώ
(µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια παροχής υπηρεσιών - εργασιών
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (309-2012 ΕΩΣ 30-9-2013) »
Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού αποτελούµενη από τρεις υπαλλήλους
και αντιστοίχους αναπληρωµατικούς, ως εξής:
1. ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλάδου ΤΕ (∆.Λ.)
( µε αντικαταστάτη τον κα ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κλάδου ∆Ε ΕΠ. ΚΑΘ.)
2. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κλάδου ΠΕ 1
(µε αντικαταστάτη τον κο Κορκόντζελο Κων/νο κλάδου ΠΕ 11)
3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ4
( µε αντικαταστάτη τον κ Κωστάκη ∆ηµήτριο κλάδου ΤΕ3.)
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Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Π.∆. 28/1980 & συναφών νόµων.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Π∆ 28/1980 και στο νόµο 3548/2007.
∆. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :
Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας
Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά ( ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
µονάδες επί τοις εκατό στο τιµολόγιο της µελέτης) µε αντικείµενο εργασίας την
ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου, ως αναλυτικά αναφέρεται στην 1/2012 µελέτη της
αρµόδιας υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για την ασφάλιση εβδοµήντα πέντε (75) οχηµάτων ως αυτά
περιγράφονται στην 1/2012 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.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε 37.716,00 Ευρώ και θα χρηµατοδοτηθεί
από πόρους του ∆ήµου και πιο συγκεκριµένα από τον προϋπολογισµό του έτους 2012 µε
κωδικούς αριθµό πίστωσης:
Κ.Α. 10.6253, 20.6253, 30.6252, 30.6253, 35.6253, 50.6253, 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 12/09/2012 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 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:
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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 1885,80 Ευρώ. Αυτό
θα συµβαίνει και στην περίπτωση που η προσφορά γίνεται για µέρος του διαγωνισµού. Η
εγγύηση δηλαδή θα είναι πάλι 1885,80 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) γίνεται
αποδεκτή, (εφόσον συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής δαπάνης, ήτοι 1885,80 Ευρώ, βλέπε άρθρο 6 παρ,1.)
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, ανά άρθρο - όχηµα, στο τιµολόγιο της
µελέτης. Συνεπώς η επιµέρους παροχή της υπηρεσίας θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη
επί του κάθε οχήµατος που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, ξεχωριστά.
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.
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ΑΡΘΡΟ 9 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 γνωστοποίηση της διακήρυξης έως
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και 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 πρίν 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.
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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.
10.9 Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου και σε
χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 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
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 άλλη κράτηση 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)
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.
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ΑΘΡΟ 15 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
Ο

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
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.
Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί
η προµήθεια, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα
κατά την υπογραφή της σύµβασης.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
396/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
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