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        50707

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εργασία:

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

   προϋπολογισμού    52.040,00   € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Κωδικός CPV:66514110-0

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. Τις  υπ΄αρ. Α-937/2015, Α-939/2015, Α-940/2015, Α-941/2015, Α-942/2015, Α-943/2015 

προτάσεις   ανάληψης δαπάνης.

8. Την  υπ’ αριθμό 526/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά την ψήφιση των 

πιστώσεων στους Κ.Α 10-6253.001 ποσού 5.675,00 €, Κ.Α 15-6253.001 ποσού 2.980,00 €, Κ.Α

20-6253.001 ποσού 22.835,00 €, Κ.Α 30-6253.001 ποσού 14.785,00 €, Κ.Α 35-6253.001 

ποσού 2.765,00 €, Κ.Α 70-6253.001 ποσού 3.000,00 € 

9. Την  υπ’ αρ.623 /2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά, την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης 

10.Την υπ’ αρ. 284/01-09-2014  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 



                                                              ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ  

Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό  για την   ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του

Δήμου Χανίων προϋπολογισμού δαπάνης 52.040,00 € ,  και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του

Δήμου στους κωδικούς Κ.Α. 10-6253.001, 15-6253.001, 20-6253.001 , 30-6253.001, 35-6253.001, 70-

6253.001 οικονομικού έτους 2015 €.

Συμβατικά στοιχεία είναι : 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Τεχνική Έκθεση & προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο της προσφοράς 

Άρθρο 1ο: Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1.1  Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα  Χανίων,   Κυδωνίας  29  Χανιά   την  07

Σεπτεμβρίου  2015 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 υποβάλλονται   είτε:

-  αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους και  προκειμένου για νομικά πρόσωπα από τον νόμιμα

εκπρόσωπο αυτών ή μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου,  

- είτε  κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών εταιριών Courier και  γίνονται δεκτές εφόσον αυτές

έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 

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  γίνονται   Ασφαλιστικά  Πρακτορεία   με  έδρα  τον  Δήμο  Χανίων  που

εκπροσωπούν Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, και   οι  οποίοι  θα

υποβάλλουν τα νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης.

2.2. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει : 

- Να έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 400/70. 



- Να είναι εγγραμμένες στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

- 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.

Άρθρο 3ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους   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)

3)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής η οποία ν’ αναφέρει  : 

α)    ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  παρούσης  διακήρυξης  και  τους  αποδέχονται  πλήρως  και

ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του

Δημοσίου.

β) ότι η  προσφορά ισχύει  για 60 ημέρες  από την ημέρα του διαγωνισμού  

γ  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας. Για  συνεταιρισμούς υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους,   για Α.Ε.

από τον Δ/ντα σύμβουλο και πρόεδρο, και  για ΕΠΕ από τον διαχειριστή τους.  

δ) 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. 

ε)  οτι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρίας κατά την τελευταία δεκαετία,

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  ίδια  με  την  ημερομηνία  κατάθεσης  της

προσφοράς στην επιτροπή ή της αποστολής με ταχυδρομική υπηρεσίας. 

4) Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  τελευταίου  εξαμήνου  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  η

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

5) Άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 400/70. 



6) Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

7) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων

Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και επίσης: 

1. Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  οφείλουν  επί  πλέον  να  καταθέσουν  καταστατικά  με  τις  τυχόν

τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης, που θα

συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ. .

2. 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.  

Βάσει  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται η υποχρέωση  υποβολής

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες

και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  τα  απλά,  ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  ιδιωτικών

εγγράφων,  εφόσον  τα  έγγραφα  αυτά  έχουν  επικυρωθεί  αρχικά  από  δικηγόρο  καθώς  και  ευκρινή

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και

τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση.

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη

δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Άρθρο 4: Εγγυητικές Επιστολές 

Φορείς έκδοσης εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 

139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225


του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014) 

   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα

καλύπτει το 2%  επί της  προϋπολογιζόμενης δαπάνης   δηλαδή 1.040,80 €. 

Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον  τριάντα (30) ημέρες  μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή τουλάχιστον 90 ημέρες. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη

μετάφραση στην ελληνική.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει  αν ο προσφέρων αποσύρει  την προσφορά του κατά τη διάρκεια

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

β.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  υπηρεσία  ,

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε

(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)

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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#4


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. 

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 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. 

5.4 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5.5 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 προσφορά θα αφορά την  συνολική ετήσια δαπάνη χωρίς την προαίρεση, δηλαδή έως το ποσό

των 49.105,00 €,  για όλα τα οχήματα όλων των πινάκων με όλους τους κινδύνους που αναφέρονται στo

τιμολόγιο προσφοράς, άλλως δεν θα γίνει αποδεκτή.

6.3  Διευκρινίζεται  ότι  θα  γίνονται  δεκτές  και  προσφορές  από  πρακτορεία  τα  οποία  θα  προτείνουν

οικονομική προσφορά από διαφορετική ασφαλιστική εταιρεία για  κάθε πίνακα οχημάτων ή οχήματος.



6.4  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. 

6.5 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.

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 οποιοδήποτε άλλο λόγο από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν

γίνονται δεκτές. 

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   εργασίας 

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 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.



Άρθρο 11ο: Χρόνος ασφάλισης 

11.1 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. 

11.2  Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  έναρξης  εκτέλεσης  της  εργασίας  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. 

11.3  Ο  χρόνος  έναρξης  εκτέλεσης  της  εργασίας   πρέπει  να  καθορίζεται  υποχρεωτικά  και  στις

οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών

της.

Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

12.1 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.

12.2 Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Χανίων που

θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό

διάστημα  από  της  αναγγελίας  προς αυτόν  με  έγγραφη βεβαίωση,  μέχρι  το  τέλος  της  ασφαλιστικής

περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την

προσφορά του.

12.3  Τα  συμβόλαια  παραδίνονται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  Δ/νση  Περιβάλλοντος  Πρασίνου  &

Καθαριότητας/ Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων/Γραφείο Κίνησης

12.4  Ο ανάδοχος  δεν  θα δέχεται  οποιαδήποτε   δήλωση ατυχήματος  παρά  μόνο απο  τον  αρμόδιο

υπάλληλο  του  γραφείου  κίνησης  του  τμήματος   Διαχείρισης  Οχημάτων  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος

Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων.  



Άρθρο 13ο: Πληρωμή αναδόχου 

Τα  χρηματικά  εντάλματα  θα  εκδοθούν  και  θα  πληρωθούν  με  την  προσκόμιση  των  ασφαλιστήριων

συμβολαίων  και  σε  κάθε  περίπτωση  εντός  δέκα  ημερών  και  πριν  την  ημερομηνία  έναρξης  των

ασφαλειών των οχημάτων.   

Άρθρο 14ο: Δαπάνες  δημοσίευσης 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, αρχικού ή τυχόν επαναληπτικού,

βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός. 

Άρθρο 15ο: Διανομή τευχών Δημοπρασίας - Πληροφορίες 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν την διακήρυξη με τα τεύχη,   για τη σύνταξη και  την

υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού,

από  την  Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Χανίων,  Κυδωνίας  29  Χανιά,  τηλέφωνο

2821341760, fax 2821093300 και στο site του Δήμου www.chania.gr 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να παραλάβουν αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των

αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων, θα πρέπει να κάνουν γραπτή αίτηση τους προς την Δ/νση

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  μαζί με υπεύθυνη δήλωση όπου θα δεσμεύεται  ότι θα

χρησιμοποιηθούν  μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όχι για εμπορικό ή οποιοδήποτε άλλο

λόγο. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

http://www.chania.gr/

