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Χανιά, 
 
Αριθ. Πρωτ.: 

 
06-08-2013 
 
64919 

 
              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εργασία: 

 “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ” 

 προϋπολογισμού  56.060,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   
 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/80, 
2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
4. Καθώς  και των ισχυουσών διατάξεων περί ασφάλισης μηχανημάτων – 

οχημάτων του Δήμου.  
5. Την υπ’ αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).  
6.  Την υπ’ αρ Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010). 
7. Την υπ΄αρ. 313/2013  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας :  ασφάλιση των 
μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων-δικύκλων  του Δήμου Χανίων 

8. Τις  υπ΄αρ. Α-1322, Α-1323, Α-1324, Α-1325, Α-1326, Α-1334 /2013 
προτάσεις   ανάληψης δαπάνης. 

9. Τις   υπ’ αρ. 525 /2013  και 526/2013 αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής 
που αφορά την ψήφιση πίστωσης. 

10. Την υπ΄αρ.1377/11-06-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον έλεγχο νομιμότητας της 526/2013 
απόφασης της Οικον.Επιτροπής. 

11. Την  υπ’ αρ. 678/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά, την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης. 

12. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

 
                                               ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ   
 
Ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό  για την   ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού δαπάνης 56.060,00 € ευρώ .  
Συμβατικά στοιχεία είναι :  
 
1. Διακήρυξη δημοπρασίας  
2. Τιμολόγιο της προσφοράς  
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3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Προϋπολογισμός μελέτης  
5. Τεχνική Έκθεση  (προδιαγραφές) 
 

Άρθρο 1ο: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
 
1.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χανίων, Λεωφόρος 
Κυδωνίας 29 Χανιά  την 26  Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.00  
π.μ έως 11.30 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών) κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 
1.2 Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους ή με 
ειδικό πληρεξούσιο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Προσφορές που κατατίθενται 
μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών εταιριών Courier δεν γίνονται δεκτές. 
1.3 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην επιτροπή μετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δε γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Σε 
περίπτωση μεγάλου πλήθους των ενδιαφερομένων, η παραλαβή των προσφορών θα 
συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  
1.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
θα ελέγχει καταρχήν τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και κατόπιν θα αποσφραγίσει τις προσφορές.  
 

Άρθρο 2ο: Δικαιούμενοι  συμμετοχής 
 

2.1 Δεκτοί στο Διαγωνισμό θα γίνουν Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά 
Πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα διά των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπρόσωπων τους, και  οι οποίοι θα υποβάλλουν τα νόμιμα πιστοποιητικά 
εκπροσώπησης. 
 
2.2. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα 
πρέπει :  
1. Να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 400/70.  
2. Να είναι εγγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης.  
3.Να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα σύμφωνα 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  
4. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας. 
 
2.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που 
καθορίζονται από τους νόμους. 
 
2.4 Όλοι οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των 
όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και 
τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του Δημοσίου.  
 

Άρθρο 3ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 

3.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την 
διαπίστωση της αυτοπροσώπησης από τον διαγωνιζόμενο κατάθεση προσφοράς. 
 
2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.(όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας) 
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3) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
 
5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.  
 
6) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  
 
7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
 
8) Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της εταιρίας 
κατά την τελευταία δεκαετία, αρμόδια θεωρημένο.  
 
Διευκρινίζεται ότι ασφαλιστική εταιρία της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε 
έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, για οποιονδήποτε λόγο δε 
θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό.  
 
9) Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.  
 
Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και επίσης:  
 
1. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά το Απόσπασμα Ποινικού μητρώου (πρωτότυπο), του 
νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, οπωσδήποτε του Προέδρου και του Δ/ντος 
Συμβούλου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για  αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 
 
2. Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν νομίμως για τους συγκεκριμένους 
κλάδους ασφάλισης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 
3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες οφείλουν επί πλέον να καταθέσουν κατά την ώρα της 
δημοπρασίας καταστατικά με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης, που θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ. Επίσης πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση 
του και την χρονική διάρκεια λειτουργίας του, μαζί με το ΦΕΚ, που έχει αυτό 
δημοσιευτεί. 
 
4. Το Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρείας και όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία 
του διαγωνισμού. 
 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.   
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Άρθρο 4ο: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

 
4.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ποσού ίσου με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ως εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ήτοι 1.121,20 € 
4.2 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:  
1. την ημερομηνία έκδοσης.  
2. τον εκδότη.  
3. το Δήμο Χανίων προς τον οποίο απευθύνεται.  
4. τον αριθμό της εγγύησης.  
5. το ποσοστό που καλύπτει ή εγγύηση.  
6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση.  
7. τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο της εργασίας  και την ημερομηνία του 
διαγωνισμού.  
8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.  
9. ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Χανίων και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
11. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  
 
4.3 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.  
4.4 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά το διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί  
η εργασία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των 
λοιπών διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται σε (5) 
ημέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  
 

Άρθρο 5ο: Προσφορές  
 
5.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η 
προσφορά θα είναι  συνολική για όλα τα οχήματα όλων των πινάκων και θα αφορά 
όλους τους κινδύνους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , άλλως δεν 
θα γίνει αποδεκτή.  
5.2 Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο,  
οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
2. Η επωνυμία του Δήμου Χανίων.  
3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας.  
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 §1 της 
παρούσης)  
5. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.  
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κύριο φάκελο 
της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής:  
 
Α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής.  
 
Β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
όπως αναγράφονται ανωτέρω.  
 
5.3 Οι συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν τους 
ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την 
εμπειρία της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην παροχή και εξασφάλιση αποζημίωσης 
παρόμοιων σε είδος και μέγεθος ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
 
5.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
 
5.5 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 
 
5.6 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες 
στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση νομίμως μεταφρασμένα 
(εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που 
μπορούν να δίδονται στην Αγγλική). 
 

Άρθρο 6ο: Προσφερόμενη  τιμή  
 
6.1 Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα τιμολογίου προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
6.2 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε Ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία. Προσφορά με την οποία δίνεται τιμή 
σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6.3 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δε δίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών 
της, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών  που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
6.4 Οι τιμές ασφάλισης του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάκλητες 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία υπόκεινται σε 
αναθεώρηση εκτός από την περίπτωση αύξησης των ορίων καλύψεων από το 
Υπουργείο Εμπορίου. Η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus-
malus. 
6.5  Η προσφορά θα αφορά ετήσια δαπάνη χωρίς την προαίρεση, δηλαδή έως το ποσό 
των 53.060,00 € . 
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6.6 Η προσφορά θα είναι  συνολική για όλα τα οχήματα όλων των πινάκων και θα 
αφορά όλους τους κινδύνους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , 
άλλως δεν θα γίνει αποδεκτή.  
 

Άρθρο 7ο: Χρόνος ισχύος προσφοράς  
 
7.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) 
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
7.2 Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.  
7.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου 
χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7.4 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από τον Δήμο 
πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.  
7.5 Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό 
διάστημα που ισχύει η ασφάλεια και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή 
αναπροσαρμογή.  
 

Άρθρο 8ο: Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές  
 

8.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν 
και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση 
επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια 
του διαγωνισμού όργανο ως εξής:  
 
α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και 
της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
Οι εν-ιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης.  
 
β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, 
ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από 
αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 
Επιτροπή.  
Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον εν-ιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται 
στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
8.2 Οι εν-ιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
 
8.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  
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Άρθρο 9ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  
 
9.1 Κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1 §1 της παρούσης για την 
διενέργεια του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει 
τις προσφορές που έχουν κατατεθεί.  
9.2 Μετά την λήξη της παραλαβής των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής 
συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου , κατά 
σειρά παράδοσης τους μονογράφονται και σφραγίζονται και γράφονται στο πρακτικό 
τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά.  
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, 
μονογράφεται και σφραγίζεται, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του 
κυρίως φακέλου.  
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά 
την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της Επιτροπής.  
 
9.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι 
παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι’ αυτούς που τυχόν αποκλειστούν 
έχοντας υπ’ όψη την παρούσα διακήρυξη, τα συμβατικά τεύχη της και τη σχετική 
νομοθεσία. 
 
9.4 Στη συνέχεια, δημόσια, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν και ο 
λόγος αποκλεισμού τους και επιστρέφονται στους παρευρισκομένους τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς. 
 
9.5 Η επιτροπή διενέργειες του διαγωνισμού αποσφραγίζει τον φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς την ίδια ημέρα ή σε ώρα και μέρα που θα ορισθεί, για την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν. 
 
9.6 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 
9.7 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται 
ή, με κάθε τρόπο, αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέχεται στο 
Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με όλες τις νομικές 
συνέπειες και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.  
 

Άρθρο 10ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης έργου  
 
10.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τη Οικονομική Επιτροπή έπειτα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.   
10.2 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπόκειται στον έλεγχο του Γενικού   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ου Περιφερειάρχη. Ο ανακηρυχθείς μειοδότης δεν 
αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση αν η πράξη κατακύρωσης δεν εγκριθεί από 
τα παραπάνω όργανα.  
10.3 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το περιεχόμενο του έργου, την τιμή, τη συμφωνία της κατακύρωσης με 
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τους όρους της διακήρυξης, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν 
απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  
10.4 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
10.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης  
αυτής.  
 
10.6 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη 
σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
10.7 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατά-δηλών σφαλμάτων ή παραδρομών.  
 

Άρθρο 11ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
 
11.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας  αξίας.  
11.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
11.3 Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 §2 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση 
συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
11.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο 
εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου.  
11.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε δύο μήνες μετά την περάτωση του 
συμβατικού αντικειμένου του έργου. 
 

Άρθρο 12ο: Χρόνος ασφάλισης  
 
12.1 Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και ως 
ημερομηνία έναρξης ασφάλισης θα ορισθεί η ημερομηνία λήξεως του προηγούμενου 
ασφαλιστήριου συμβολαίου, και θα μπορεί να καταγγελθεί και προ της πιο πάνω 
διάρκειας σε περίπτωση παραβίασης όρου αυτής από τον ανάδοχο.  
Καθώς τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου δεν έχουν τις ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται 
τμηματικά, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισης τους μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που αρχίζει από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.  
 
12.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) ημερών 
πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την Υπηρεσία ανακοινωμένη 
ημερομηνία και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο 
ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.  
12.3 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και 
στις οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των 
συμβατικών τευχών της. 
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Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις αναδόχου  
 
16.1 Ο ανακηρυχθείς μειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει μέσα σε χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν, των αποφάσεων των 
αρμοδίων οργάνων  να προσκομίσει τα σχετικά συμβόλαια.  
16.2 Εάν δεν προσέλθει, η εγγύηση που έχει κατατεθεί θα καταπέσει υπέρ του Δήμου, 
χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Τα συμβόλαια παραδίνονται στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & 
Καθαριότητας/ Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων/Γραφείο Κίνησης  
 

Άρθρο 14ο: Πληρωμή αναδόχου  
 
Οι πληρωμές της αξίας των υπηρεσιών θα γίνονται με χρηματικές εντολές του 
εργοδότη που θα εκδοθούν εντός ενός (1) μηνά, μετά την παραλαβή της εργασίας και 
βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτής και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από 
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών της αρμόδιας επιτροπής.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 
πληρωμή ποσό.  
 

Άρθρο 15ο: Δαπάνες  δημοσίευσης  
 

18 Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, αρχικού ή 
τυχόν επαναληπτικού,  βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά ο 
διαγωνισμός.  
 
 

Άρθρο 16ο: Διανομή τευχών Δημοπρασίας - Πληροφορίες  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  παραλάβουν την διακήρυξη  για τη σύνταξη και την 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη 
του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.00 μέχρι 14.30 από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τηλέφωνο 2821341760, fax 
2821093300 και στο site του Δήμου www.chania.gr  
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