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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 

01/08/2016 μέχρι 31/07/2017» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 

Έχοντας υπ όψη: 
1.  Τις διατάξεις:  

α. του Π.Δ. 489/76 (ΦΕΚ Α' 331) "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από 
μεταγενέστερους νόμους, 

β. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, 

γ. των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί Διοίκησης, Οργάνωσης, 
Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», 

δ.  της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β), 
ε.  των άρθρων 209 και 273 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), 
στ. της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 
ζ.  της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 
η.  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 
θ. του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα– Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 
ι.  του άρθρου 133 του Ν.4270/2014, 
ια.του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 
2. .Τις αριθ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 αποφάσεις Δημάρχου περί του ορισμού 

Αντιδημάρχων, μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης 
υπογραφών εγγραφών. 

3.  Την αρ.πρωτ:9008/11-07-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
4.  Τις αριθ. 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 & 836/11-07-2016 Προτάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 
5. Τους Κ.Α. 10.6253, 15.6253, 20.6252, 20.6253, 25.6252, 25.6253, 30.6252, 30.6253, 35.6253, 

40.6253 & 30.6462. 
6. Την 266/12-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διατίθενται οι σχετικές 

πιστώσεις. 
7. Την 267/12-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Καρπενησίου, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76) 
ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά σε Ευρώ σύμφωνα με τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών 
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προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 19.800,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των 
επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους. 

 
Άρθρο 1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές  με ελεύθερη συμπλήρωση  (ανά 

όχημα) τιμολογίου από μέρους του ενδιαφερόμενου και θα διεξαχθεί στο γραφείο προμηθειών του 
Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6-Προφήτης Ηλίας) στις 20 Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη , 
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ. 
 

Άρθρο 2 
Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά 
ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η αρ.πρωτ:9008/11-07-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
3. Το τιμολόγιο προσφοράς. 
 

Άρθρο 3 
Προσόντα διαγωνιζομένων 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 
όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή 
ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας 
με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την 
αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 
 

Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο 

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται 
ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία αυτή. Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι 
εγγεγραμμένοι σε μητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, 
παράρτημα ΙΧ Β). 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:  
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 
δέχονται ανεπιφύλακτα. 
β) Δεν έχουν καταδικασθεί - οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 
(Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του σε 
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα - για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες. 
δ) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο 
και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ε) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία σύμβασης εκτέλεσης παρόμοιας 
υπηρεσίας σε βάρος τους, λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
στ) Ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από Δήμο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ. 
ζ) Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
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η) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της 
Υπηρεσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
θ) Ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς 
τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 

5. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται 
στην καταβολή εισφορών. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

8. Βεβαίωση Τραπέζης Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης), η οποία να πιστοποιεί 
ότι η Εταιρεία διαθέτει την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια λειτουργίας και 
λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.400/70. 

9. Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και 
Αναλογιστικής), με το οποίο να πιστοποιείται η άδεια σύστασης της Εταιρείας και η μη ανάκλησή 
της. 

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει ότι σε περίπτωση αγοράς νέων αυτοκινήτων, οχημάτων, 
μηχανημάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
υποχρεούνται να τα ασφαλίσουν με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην 
αριθ.πρωτ.:9008/11-07-2016 μελέτη της Υπηρεσίας και με την ίδια εκπτωτική πολιτική της 
οικονομικής προσφοράς τους. 

11. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων ή εταιριών κατά την 
ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: 
 Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό 

τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα 
ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθετών 
αυτή με ταυτόχρονη προσκόμιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και 
υπεύθυνη δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου στην οποία να αναγράφονται τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ. 

 Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες ή οποιαδήποτε 
άλλης μορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την νομιμότητα της εκπροσώπησης ή της νόμιμης 
εξουσιοδότησης πρέπει να προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της 
εταιρίας. (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρημένο από το αρμόδιο πρωτοδικείο για 
τις Ο.Ε. και Ε.Ε.). Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από 
τρίτο μαζί με τα προαναφερόμενα προσκομίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για 
το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν 
την ταυτότητα τους. Εάν οι προμηθευτές είναι ατομικές επιχειρήσεις, συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με την επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται 
μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρχή και 
επιδεικνύουν την ταυτότητα τους. 

 Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης προμηθευτών κατατίθεται συμβολαιογραφική πράξη 
περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ημέρα του διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή (φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν 
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προηγουμένων μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων και θεωρηθεί από 
δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αργή (άρθρο 1 του ν. 4250/20141). 

 
Άρθρο 5 

Εγγυήσεις 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 

μελέτης και ανέρχεται στο ποσό των 396,00€ για κάθε διαγωνιζόμενο. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα παράτασης 
αν χρειαστεί. Προσφορά που περιέχει εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω 
αναφερομένων απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ενδιαφερόμενος, στου οποίου το όνομα θα γίνει η 
κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης και για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης. Στον εν λόγω διαγωνισμό 
δεν υπάρχει ο Φ.Π.Α. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο 
Δημόσιο και κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, αρνηθεί να υπογράψει 
εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα 
διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
 

Άρθρο 6 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
γ) ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου προμηθευτή-αποστολέα  
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού: 
i) σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-» όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά. 
ii) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο 
αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες 
οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 
Απ' έξω οι υποφάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα 
του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 
τους. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού αυτοπροσώπως από τους 
διαγωνιζόμενους η από τους νόμιμους εκπροσώπους τους μαζί με τα παραστατικά εκπροσώπησης 
ανά περίπτωση όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας. Κανείς δεν μπορεί να 
εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί 
επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί 
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε 
αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία 
αυτή. 

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (στην ακόλουθη διεύθυνση. 
Δήμος Καρπενησίου  Οδός Ύδρας 6 Προφήτης Ηλίας, Τ.Κ. 36100 , Γραφείο Προμηθειών) με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία 
και αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με 
τις υπόλοιπες. 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, 
μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 
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Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν 
συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων 
αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη 
του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να 
γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των 
διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα 
που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να 
δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. 

Ο εσωτερικός φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παραμένει σφραγισμένος και 
αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η 
επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα 
αποκλεισθούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα 
ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και 
οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την 
υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και η υποβολή προσφοράς για μέρος της 
εργασίας. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, που θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν επί 
ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 8 
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο 
Πρωτόκολλο του Δήμο και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή της δημοπρασίας. Δικαίωμα 
ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις και το πρακτικό του διαγωνισμού στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά την παρέλευση της κατά την προηγούμενη παράγραφο, 
προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, η οποία και αποφαίνεται για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Άρθρο 9 
Κατακύρωση 

Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, η οποία και είναι από το νόμο αρμόδια για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα υπογράφει από το Δήμαρχο. 

Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που 
προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ28/1980. 

Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και ο διαγωνισμός μπορεί 
να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη ή να ανατεθεί 
απ’ ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο. 
 

Άρθρο 10 
Ματαίωση του Διαγωνισμού 

Ο Δήμος Καρπενησίου δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα απαράδεκτο ή ασύμφορο και να 
επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί 
ασύμφορο ακόμα και για την περίπτωση που δεν μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών για την ανάπτυξη 
συναγωνισμού. Ο ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
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Άρθρο 11ο 

Χρονική ισχύ των προσφορών 
Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από την δημοπρασία 

θεωρούνται ότι ισχύουν μέχρι της υπογραφής συμφωνητικού. 
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε 

διαγωνιζόμενο για να υπογράψει σύμβαση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 
συγγραφής των υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της 
προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη 
από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 
Άρθρο 12 

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης - τρόπος 
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει από 01/08/2016 με την ασφάλεια κάθε οχήματος και θα λήγει 

την 31/07/2017 για όλα τα ασφαλιζόμενα οχήματα.  
Η σύμβαση αφορά όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Καρπενησίου  που 

αναφέρονται στην αρ.πρωτ:9008/11-07-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
καθώς και των οχημάτων και μηχανημάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά 
την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ακόμα μία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως 
ορίζει ο Νόμος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και 
το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς Δήμου με 
όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. 
 

Άρθρο 13 
Τρόπος πληρωμής 

Η συμβατική αξία της ασφάλισης θα πληρώνεται στον ανάδοχο εντός 30 εργάσιμων ημερών 
αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, για όσα οχήματα ασφαλιστούν, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 14 
Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
προμηθευτή: 
α. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της έκδοσης του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 
β. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10% (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 
4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 4072/2012).  

Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της αποδείξεως πληρωμής των 
ασφαλίστρων βαρύνει επίσης τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 15 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου Καρπενησίου , Ταχ. Δ/νση Υδρας 6 Προφήτης Ηλίας. Αρμόδιος υπάλληλος: 
Γεώργιος Θανασιάς , Τηλ.: 22373 50029. 
 

Άρθρο 16 
Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Καρπενησίου, θα 
αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας, και θα δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του 
Νομού(Ευρυτανικά Νέα).  

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

Πλήρης σειρά τευχών για το διαγωνισμό, αποτελούμενα από: 
 Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
 Διακήρυξη Διαγωνισμού 
 Περίληψη Διακήρυξης 
 Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς  
Θα βρίσκονται αναρτημένα και στο website του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr. 
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Άρθρο 17 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δύο μηνών, 
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά την 
παρέλευση του διμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφ’ όσον επιθυμεί, να αποσύρει την προσφορά 
του άνευ ποινής. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 18 
Τόκοι υπερημερίας 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει –υπαιτιότητα του Δήμου- εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή της απόδειξης είσπραξης των ασφαλίστρων από αυτόν, ο Δήμος 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους άνευ περαιτέρω οχλήσεως από μέρους του αναδόχου. 

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης Δήμος ισούται με το 
άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 
ποσοστιαίες μανάδες (περιθώριο). 
 

Άρθρο 19 
Αναπροσαρμογή τιμών 

Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα ενός 
έτους. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για μία ακόμη περίοδο επιτρέπεται η αναπροσαρμογή 
των τιμών υπό την προϋπόθεση ότι στην οικονομική προσφορά του μειοδότη θα συμπεριληφθεί ο 
τρόπος και μέθοδος της αναπροσαρμογής. 
 

Άρθρο 20 
Τιμές προσφοράς 

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός 
χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε γραπτή μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή word ή 
excel υπό το ακόλουθο παράδειγμα: 

Α/Α 
Αριθμός 

κυκλοφορίας 
Είδος οχήματος / ΜΕ 

Φορολογική 
Ισχύς ή 

Πραγματική 
Ισχύς 

 

Β/Μ 

Ετήσια τιμή 
Ασφαλίστρου 

σε (€) 

1. ΚΗΙ 4364 Επιβατικό 14   

2. ΚΗΥ 3790 Επιβατικό 7   

 
 
 
 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

  

  

  

  

  

 Ταξιάρχης Κουτρομάνος 
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