
 
  

 

 

 

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την 
εργασία:  “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ” 
 

 
Προϋπολογισμού  51.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

 
Κωδικός CPV:66514110-0 

 
 
 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπ’ όψη: 
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) , 

• Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

• Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

• Καθώς  και των ισχυουσών διατάξεων περί ασφάλισης μηχανημάτων – οχημάτων 

του Δήμου.  

•   Την υπ’ αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).  

•  Την υπ’ αρ Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010). 

• Την αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

• Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη 
Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29,  
Χανιά Κρήτης, 73135 
Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 
Fax:.28213 41750 
 

    
Χανιά    23 / 08  /2016 

 
Αρ. Πρωτ.  48765 



• Τις  υπ΄αρ. Α-935/2016, Α-936/2016, Α-937/2016, Α-938/2016, Α-939/2016, Α-

940/2016 προτάσεις   ανάληψης δαπάνης. 

• Την   υπ’ αριθμό 564/2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά την 

ψήφιση των πιστώσεων στους  ΚΑ 10-6253.001  ποσού 6.000,00 €,  15-6253.001 

ποσού 3.000,00 €, ΚΑ  20-6253.001 ποσού 24.000,00 , ΚΑ 30-6253.001 ποσού 

13.000,00 €,  Κ.Α 35-6253.001  ποσού 3.000,00 €, ΚΑ 70-6253.001  ποσού  

2.500,00 € 

• Την  υπ’ αρ. 702/2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά, την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης  

• Την υπ’ αρ. 241/13-07-2016  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  

 
 
                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   
 

    Πρόχειρο Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την εργασία: 

ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου  Χανιών  

προϋπολογισμού 49.345,00  €  για χρονικό διάστημα ασφάλισης 12 μηνών και δικαίωμα 

προαίρεσης (νέες υπηρεσίες) ποσού 2.155,00 € κατ’εκτίμηση. Σύνολο 51.500,00 € 

 

To δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες): Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω 

αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση 

ασφάλισης όσων νέων και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Χανίων κατά 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και 

υποχρέωση του Δήμου 

 Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου και η περιγραφή της εργασίας  αναφέρονται 

στην – τεχνική περιγραφή και στον προϋπολογισμό της μελέτης  που έχει συνταχθεί από 

την Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου- Τμήμα Διαχείρισης 

Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων.   

 

Άρθρο 1: Τρόπος - χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού- διαδικτυακός τόπος  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
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  29 /08 /2016 

 

     29 / 08 /2016  

ΩΡΑ: 08:00  

 

  10 / 09 /2016  

ΩΡΑ: 15:30  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα 

από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 ≪Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)≫ 

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό 

 

  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  

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(προμηθευτές) απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής, και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

“εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούμενοι 

ως εξής: 



• όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική 

2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α 

για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή  μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

 



 Άρθρο 3: Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (1) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά≫ και  

 (2) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη≪Οικονομική Προσφορά≫. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

3.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου  ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά≫ 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη ≪Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά≫ 

υποβάλλονται εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου 

.pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 

τεχνική προσφορά.  

Τα παρακάτω 5.1.1. δικαιολογητικά συμμετοχής  καθώς και τα στοιχεία 5.1.2 της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα   δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

≪Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά≫ που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  



Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των 

δικαιολογητικών της προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του 

Δήμου Χανίων  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η φράση δικαιολογητικά συμμετοχής για το διαγωνισμό”.........” 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

- Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης.  

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

-Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 

 Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται 

 

3.1.1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

εξής δικαιολογητικά:  

 

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 

1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 , του νόμιμου εκπροσώπου της ασφαλιστικής 

εταιρείας, 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 του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 

αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους και να έχουν ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία 

κατάθεσης της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

 



2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή της ασφαλιστικής εταιρείας,  σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους. 

 

3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του  ασφαλιστικού πρακτορείου,  σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους 

 

4) Βεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος οτι  η ασφαλιστική εταιρεία έχει λάβει άδεια 

λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 400/70 και δεν έχει ανακληθεί η άδεια της, με 

ημερομηνία έκδοσης το πολύ 3 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. 

 

5) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων του  ασφαλιστικού πρακτορείου 

στα Χανιά  

 

6) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων  της ασφαλιστικής εταιρείας.  

 

7) Νόμιμα πιστοποιητικά εκπροσώπησης του ασφαλιστικού πρακτορείου 

 

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. 

 

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο Π.Δ.28/80, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

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. 

 

3.1.2.  Η Τεχνική Προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

1. Τεχνική  προσφορά που θα αναφέρει τα οχήματα που θα ασφαλίσει, τις 

ασφαλιστικές καλύψεις  και τον χρόνο ασφάλισης 

 

3.2.  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου  ≪Οικονομική Προσφορά≫ 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη ≪Οικονομική Προσφορά≫ περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο ≪Οικονομική Προσφορά≫. 

 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 



πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία p.d.f 

- Η προσφορά θα αφορά την  συνολική ετήσια δαπάνη χωρίς την προαίρεση, δηλαδή 

έως το ποσό των 49.345,00 €,  για όλα τα οχήματα όλων των πινάκων με όλους τους 

κινδύνους που αναφέρονται στo τιμολόγιο προσφοράς, άλλως δεν θα γίνει αποδεκτή. 

- 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. 

-  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. 

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

- Αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά  είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Διευκρινήσεις: 

Σημειώνεται ότι ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει και το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην διακήρυξη το οποίο θα το υποβάλλει 

ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο από 

αυτόν.    

 

Άρθρο 4: Χρόνος ισχύς προσφορών  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα εξήντα 

(60) ημερών,  το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση του 

συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον διαγωνισμό.  

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα που 

ισχύει η ασφάλεια και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή 

 

Άρθρο 5:Χρόνος Ασφάλισης 

5.1 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.  

 

5.2 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.  

 

Άρθρο 6: 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 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

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

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του 

φορέα που θα υπογραφεί η σύμβαση δηλαδή του Δήμου Χανίων  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της εργασίας και 

ύστερα  από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

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 7:  Ενστάσεις  

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία , μέσω του Συστήματος και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 



Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Συστήματος,  μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.  

 Άρθρο 8: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις   15/09/2016  και 

ώρα 8.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Άρθρο 9. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος  προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του,  

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών 



• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 

– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 

οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Άρθρο 10:  Υποχρεώσεις αναδόχου - Κατακύρωση Διαγωνισμού 

10.1 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. 

10.2 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. 

10.3 Τα συμβόλαια παραδίνονται στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Περιβάλλοντος 

Πρασίνου & Καθαριότητας/ Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων/Γραφείο Κίνησης 

10.4 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.   

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή αρκεί να πληροί  τις 

τεχνικές προδιαγραφές.  

Στον ανάδοχο  στον οποίο θα γίνει η  κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για 

την  προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  Ο ανάδοχος  στον οποίο  ανατέθηκε η 

εργασία , υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 

Άρθρο 11:  Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σχετική σύμβαση  

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας  και τουλάχιστον τα εξής:  

 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

 β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  



 γ. Την τιμή.  

 δ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της εργασίας .  

 ε. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

 η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

 θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Άρθρο 12  Τρόπος Πληρωμής 

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 13: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με  όλες τις  νόμιμες κρατήσεις, καθώς  και για τα έξοδα 

δημοσίευσης στις  εφημερίδες  της περίληψης της διακήρυξης  και τυχόν επαναληπτικών 

διαγωνισμών. 

Άρθρο 14:  Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και  από  το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 

29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες  Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760 εσωτ:3) κατά τις 

εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το  site του Δήμου Χανίων  www.chania.gr 

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης και δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις που 

δίδονται προφορικά από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή 

να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

      ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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