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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ:

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο :
«Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου».
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α. Τις διατάξεις Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», του Ν.
3316/2005 και του Ν.4281/2014
β. Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
γ. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.2, 9 και 10 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3731/08 (άρθρο 20 παρ. 13, σύμφωνα με τις οποίες
οι δήμοι δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)
για παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄),
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 ΠΑΡ.1 εδαφ. έκτο του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 ( Φ.Ε.Κ. 212/1-12-2010 )
ε. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 209 , σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους
υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005
(Α΄42), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/80 (Α΄11), με την επιφύλαξη
των ειδικών ρυθμίσεων του Π. Δ/τος 346/1998 (Α΄230), ως ισχύει.
2. Τη διάθεση σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 20.6253.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2015 και τη πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001,
30.6253.0001, 35.6253.0001 και 45.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.
3. Την υπ’ αριθ. 246/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού
4. Την υπ’ αριθ. 1072/2015 απόφαση Δημάρχου
5. Την με αριθ. 86/2015 μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου
6. Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τη σχετική εργασία - υπηρεσία
8. Την υπ’ αριθ. 192/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι προδιαγραφές της με αριθ. 86/2015 μελέτης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη προσφορά, για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «Ασφάλιση οχημάτων-

μηχανημάτων του Δήμου», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.990,00 πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ
(59.990,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του
Δήμου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ
20.6253.0001 και έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001,
30.6253.0001, 35.6253.0001 και 45.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως
10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν
διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις
2/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της ασφάλισης διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος
28/1980, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3731/2008, και
των διατάξεων του Ν. 489/1976 περί ασφάλισης αυτών, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
Ν. 3557/2007 και ισχύουν σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση της υπ’ αριθ. 86/2015 μελέτης γ) η Γενική
και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 86/2015 μελέτης, δ) το τιμολόγιο προσφοράς και ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός καιθώς και η κείμενη νομοθεσία που διέπει την ασφάλιση οχημάτων –
μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός
Η εργασία (παροχή υπηρεσίας), προϋπολογίσθηκε σε 59.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων
επιβαρύνσεων και η δαπάνη των ασφαλίστρων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016
και συγκεκριμένα τους ΚΑ 10.6253.0001,
15.6253.0001,
20.6253.0001,
30.6253.0001,
35.6253.0001, 45.6253.0001.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του ποσού του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού ήτοι 1.199,80 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το
Δημόσιο. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 26 παρ. 1στ11 ΕΚΠΟΤΑ).
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου
αντικαθίσταται με την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Της διακηρύξεως αυτής και της μελέτης μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στο
γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 213 2002841,842 &
859 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 15:00 (καθώς και στο site του Δήμου
www.dpapxol.gov.gr). Η δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως θα γίνει σε μία ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από
την διενέργειά του και θα τοιχοκολληθεί στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.
Επίσης πληροφορίες για τη μελέτη παρέχονται από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. / ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ, ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8.00 έως 14.00. τηλέφωνο 213
2106540211/214.
Άρθρο 7
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά
πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμων αντιπροσώπων
τους δεόντως εξουσιοδοτημένων.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της
παρούσης διακηρύξεως και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς
από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της εργασίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης
μελέτης.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των οχημάτων-μηχανημάτων, όπως
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 μελέτη.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων:

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Οι λέξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ………………
γ) Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας (διεύθυνση ,αριθμό τηλεφώνου,
φαξ του διαγωνιζόμενου).
Φάκελος Προσφοράς
Οι προσφορές κατατίθενται εντός σφραγισμένου Ενιαίου Φακέλου, στον οποίο και επί ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς θα υπάρχουν:
A.
ο σφραγισμένος υπό-φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σε δύο [2] αντίτυπα
Β.
ο σφραγισμένος υπό-φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, επίσης σε δύο [2] αντίτυπα.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι [6] μήνες, προσμετρούμενες από
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί,
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προαναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ενδιαφερόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής
τα κάτωθι σε δύο (2) αντίτυπα:
Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού με την οποία θα
δηλώνεται:
i. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της οικείας μελέτης και αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα

σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
ii. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
iii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό
ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
iv. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
v. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι, η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων
των εργοδοτών και των μελών του διοικ. συμβουλίου εταιρείας, που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο
Ι.Κ.Α.
vi. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
vii. Ότι η προσφερόμενη υπηρεσία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές - όρους, που
προβλέπει η μελέτη.
viii. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
Εφόσον η διαγωνιζόμενη εταιρεία συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπροσώπους της,
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να
δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που έχει το
δικαίωμα αυτό και ότι έχει ληφθεί απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου για τη συμμετοχή στον
εν λόγω διαγωνισμό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,
απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, στον καταθέτοντα την
προσφορά, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική
αρχή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης , οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες.
Β) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 5 της παρούσας.
Γ) Εξουσιοδότηση ορίζουσα αντιπρόσωπο του προμηθευτή, για την συνεννόηση, σε περίπτωση
αναθέσεως της εργασίας.
Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκαιρα ή είναι ελλιπή,
ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής και της οικονομικής
προσφοράς.
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση
κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά, για τα
οποία έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, πλην αυτών που μπορούν να
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα
αντίγραφα θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία ισχύει κάτι το διαφορετικό και πρέπει να είναι πλήρη
και έγκυρα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά
ή αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της
σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλύτερη για
το φορέα προσφορά. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου αναδόχου στην περίπτωση
αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από μία
υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων
προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (επί ποινή απορρίψεώς της ) τοποθετούνται εις διπλούν,
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τοποθετείται στον κυρίως φάκελο. Στην οικονομική προσφορά θα
φαίνεται χωριστά η τιμή ασφάλισης του κάθε αυτοκινήτου, που θα αφορά στην ασφάλιση για χρόνο
από την ημερομηνία λήξης της ασφάλισής του μέχρι τις 10-01-2017 καθώς και το συνολικό ποσό
για όλα τα αυτοκίνητα (μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την συνολικά οικονομικότερη
προσφορά).
Ο αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί όπως ακριβώς ο
επισυναπτόμενος πίνακας (προϋπολογισμός προσφοράς) των προς ασφάλιση
αυτοκινήτων για να καταστεί εύκολος έλεγχος.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων υπηρεσιών. Τυχόν επιπλέον
προσφερόμενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούμενες και τιθέμενοι όροι θα αναγράφονται χωριστά
στην προσφορά.
Οι προσφερόμενες τιμές στο τιμολόγιο, αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε
περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Η προσφορά θα ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του
διαγωνισμού. Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την συνολικά χαμηλότερη οικονομική
προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (οδός Περικλέους αριθμ. 55 ταχ. κώδ. 155 61) μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή
διαγωνισμού στην οδό Περικλέους 55 Χολαργός, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη επίδοση της
προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός.
Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς τη σύγχρονη κατάθεση
πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου και του από το λόγο αυτό απαράδεκτο αυτής
(προσφοράς).
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευομένης για οποιονδήποτε λόγο της
αποδοχής μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση
προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει
από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά επιδόσεως και γράφονται στο
πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος, αναγράφεται δε σ’
αυτό ο αυτός αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα
του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει για τους αποκλειόμενους.
Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου 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,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού και η ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο ασφαλιστικά συμβόλαια για όλα τα .
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ανακήρυξη μειοδότη
Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός
προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες και το συμβατικό ποσό. Η
σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας
ενός έτους από την υπογραφή της.
Τα συμβατικά στοιχεία , τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 86/2015
Μελέτης γ) η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υ υπ’ αριθ. 86/2015, δ) ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 86/2015 ε) Η προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσα στο πρώτο μισό
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια
για την διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, μετά
την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν γίνονται αποδεκτές.
Δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί
προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 150 – 152 του Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επιβαρύνσεις, φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο που θα του κατακυρωθεί η εργασία - υπηρεσία.
Τον ανάδοχο της εργασίας - υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο,
εισφορές κλπ., των επιβαρύνσεων που έχει η ασφάλιση οχημάτων / μηχανημάτων, όπως κάθε φορά
ισχύουν. Ο ανάδοχος υπόκειται σε φόρο 8% επί του καθαρού ποσού των ασφαλίστρων.
Αρθρο 12ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών (ασφαλίστρων)
που απαιτούνται για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και κατόπιν θεωρήσεως αυτού
από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου (Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου). Σε περίπτωση
κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20ήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε λόγω

λήξης του οικονομικού έτους και της διακοπής ελέγχου των ενταλμάτων από την αρμόδια Υπηρεσία
Ελέγχου (Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου), τα σχετικά τιμολογίων -εντάλματα θα
πληρωθούν το επόμενο έτος, όταν εγκριθούν κατά το νόμο όλες οι νόμιμες διαδικασίες έναρξης του
νέου προϋπολογισμού του Δήμου.
Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση.

Άρθρο 13ο
Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κ.λπ.:


Τμ. Προμηθειών, τηλ: 213.2002841-2, email: promithies@dpapxol.gov.gr



Γραφείο Κίνησης τηλ: 210 6540211/214

Ο Δήμαρχος
Παπάγου – Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

