ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 13502/15-5-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 4.Ζαννιά Ευφημία 5.Γεωργίου Δημήτριος 6. Πανταζόπουλος Ηλίας, 7.Κουρής
Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά –
Γκουντζιάνα Δήμητρα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 6. Πίκουλα Αργυρώ,
τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Κατσάρης, Μεσσήνη, Σούρας.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 120/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την «Ασφάλιση
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
( Από την συνεδρίαση αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου Δημήτριος)

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε
το 11ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.

οικ.14326/2015 έγγραφο του αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη, που έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 28/80
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Την παρ. 1 και 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007
4. Την υπ’ αριθ. 125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση της εν
λόγω εργασία σε τρίτο με διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
5. Την υπ’ αριθ. 66/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι αντίστοιχες
πιστώσεις
παρακαλούμε όπως:


1

Εγκρίνετε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή



Καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), το Π.Δ. 28/80
και το Ν. 3536/2007
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο
2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηλιούπολη,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α.Δ.Α.:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/80) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και τις σχετικές
τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2. Την παρ.1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1188/81 (ΦΕΚ 297 Α/81) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του
υπ’ αριθ.28/80 ΠΔ «περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ» και άρθ. 21 παρ.α του ΠΔ.118/2007.
3. Το ΠΔ 237/86 (ΦΕΚ Α110/86) «κωδικοποίηση διατάξεων του ν.489/76» (ΦΕΚ 331/76.τ.Α) «Περί
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αστικής ευθύνης», (αρθ.11α ΠΔ237/86), όπως
τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 8,9 και 16 του 3557/07 (ΦΕΚ 100/τ.Α) και του N.
3746/09 (ΦΕΚ 27 Α/16-2-2009).
4. Του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α).
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α’/95): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις.
6. Του Ν 2496/97 (ΦΕΚ 87Α/97) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για
ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την εκτέλεση της
παρούσης σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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7. Το άρθρο 9 παρ.13 του Ν.2623/1998, (ΦΕΚ 139 Α)- άρθρο 9 θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & κωδ.
Ελλ. Ιθαγένειας.
8. Του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α).
9. Του ΠΔ 10/2003 (ΦΕΚ Α7/21-01-03) «Προσαρμογή του ΝΔ 400/70 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως
ασφάλειες»,
10. Του Ν 3229/04 (ΦΕΚ 38Α/10-02-04) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»,
11. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα την
παρ.2 του άρθρου 209 και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 2037/ΕΓΚ.2/11-1-07 : Εφαρμογή διατάξεων
Ν.3463/06 (άρθρο 286, 158, 209,άρθρο 103 παρ.2.)
12. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131Α/28-6-06) «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις»
13. Των άρθρων 1, 2 & 3 του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α 16820/10.
14. Το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-08) «Αναδιατυπώσεις των άρθρων
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»
15. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
16. Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-10) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
17. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335)» (ΦΕΚ 173/Α).
18. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ.194/τ.Α)
19. Του Ν. 4013/2011 άρθρο 11 «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) -(ΦΕΚ 204/τ.Α) και τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο
10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.1
του Ν.4146/13 (ΦΕΚ.90Α) «τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4013/2011».
20. Tου άρθρου 26 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π» (ΦΕΚ 226/τ.Α).
21. Του Ν.4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/τ.Α)
22. Την Κ.Υ.Α Π1/2380/2012 (ΦΕΚ’ 3400/τ.Β) «ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κ.Η.Μ.Δ.Σ του Υ.Α,Α.Υ, Μ.Δ.
23. Της Π.Ν.Π «έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης……/άρθρο 4» ΦΕΚ Α’240/12-12-2012
24. Τον Ν. 4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ».
25. Του άρθρου 1§Α’ υποπ.Ζ.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων αρχών» σχετικά με την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές του N.4152/2013/A’107
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
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26. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ20, του πρώτου άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/7-4-2014).
27. Τον Ν.4205/2013/A’242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
28. Τον Ν.4281/2014/Α’160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις»
29. Την Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
30. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
31. Την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253)
απόφασης.
32. Την υπ’ αριθ. 20/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
33. Την υπ’ αριθ. 125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της κίνησης των
διαδικασιών για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την έγκριση της υπ’ αριθμ.
20/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, την έγκριση της ανάθεσης σε τρίτους, την έγκριση της
νομικής δέσμευσης πιστώσεων με AΔΑ 62Λ1ΩΡΥ-ΨΘ4
34. Την υπ’ αριθ. 66/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι ψηφίσεις
πιστώσεων για το έτος 2015 με ΑΔΑ ΒΜΤ5ΩΡΥ-ΛΑ8
35. Την υπ’ αριθ. ……./2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ΑΔΑ :…………………….
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση των υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή εργασίας

Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Δήμου

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

124.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης ποσού 16.200,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Χρονική ισχύς

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για δώδεκα μήνες. Τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια θα είναι τρίμηνης διάρκειας.

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και
του ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αναθέτουσα αρχή – Χρόνος και τόπος που θα γίνει η δημοπρασία
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα εξής:
- Επωνυμία: Δήμος Ηλιούπολης
- Διεύθυνση έδρας του Δήμου: Σοφ. Βενιζέλου 114
- Τ.Κ.:16342
- Τηλ.: 210 – 9970000
- Fax: 210 – 9970097
- Email: knikos@ilioupoli.gr
- Email: efimits@ilioupoli.gr
-Πληροφορίες: 210- 9970087-085
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
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΤΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

………/……/2015 και ώρα

……./……/2015 και

0:01πμ

ώρα 17:00μμ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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……./……../2015

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 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 2ο
Τρόπος εκτέλεσης – Προϋπολογισμός – Δικαιώματα προαίρεσης
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. ΑΜ.: 20/2015 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
Η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στα 124.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού
16.200,00 €, θα βαρύνει δε πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015
& πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2016, και έχουν συνολικά ως εξής:
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

CPV

Α.Α.Υ.ΣΥΜ.

66515200-5

318/20-22015

2

Κ.Α.10.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

66519200-3

320/20-22015

3

Κ.Α.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

66514110-0

313/20-22015

4

Κ.Α 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσιών Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

66514110-0

314/20-22015

5

Κ.Α 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

66514110-0

315/20-22015

6

Κ.Α 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

66514110-0

316/20-22015

7

Κ.Α 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Πρασίνου

66514110-0

317/20-22015

8

Κ.Α 35.6255.0002 Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης

66516000-0

319/20-22015

ΣΥΝΟΛΟ :

Άρθρο 3ο
Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
3. Ειδική και Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΣΥΝΟΛΟ

4. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και 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 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 Ιdentification 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
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX 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) εργασίμων 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.
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Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Άρθρο 5ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές μπορούν να
υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι την ……./……./2015 και ώρα 15.00 μ.μ.
και αυτές (πληροφορίες - διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την
……/…../2015 και ώρα 15.00 μ.μ. από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης προαναφερθείσες κατηγορίες.
Άρθρο 6ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
•

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

•

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

•

Συνεταιρισμοί

•

Κοινοπραξίες προμηθευτών

που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την ασφάλιση κινητών και ακίνητων αξιών και πληρούν τους όρους της
διακήρυξης
Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
7.1. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α
11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Α.1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8ο της
παρούσας ) που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Α.2 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος , υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:


Φυσικά πρόσωπα



Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.



Διαχειριστές Ε.Π.Ε



Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.



Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Α.3. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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
Α.4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών.
Α.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Α.6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Α.7. Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:


Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου η των Ο.Τ.Α.



Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.



Θα αναλάβει με τους ίδιους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς του την ασφάλιση και
οποιουδήποτε νέου ή παλαιού ακίνητου ή κινητού που επιθυμεί ο Δήμος να ασφαλίσει εντός του
συμβατικού χρόνου και δεν αναφέρεται στη μελέτη καθώς και στο πλαίσιο του δικαιώματος
προαίρεσης που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος.



Δήλωση για τη συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
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Δήλωση ότι δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα, να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις
κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από το Δημόσιο.



Δήλωση περί του ότι δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.



Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.



Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.



Δήλωση για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην
καταβολή εισφορών.



Δήλωση με τους δημόσιους φορείς που έχει συνεργαστεί την τελευταία πενταετία.

Β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Β.1. Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά με έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους
Γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά)
Γ.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες
Γ.2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους,
όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο με την υπογραφή τους.
Γ.3. Ειδικότερα τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές , στις
περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.)
και για τον πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις Α.Ε. ,απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί για αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α2 του
παρόντος άρθρου.
Δ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Δ.1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8ο της
παρούσας) που είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ.
Δ.2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή διοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις Α2, Α3 του παρόντος άρθρου.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Ε.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Ε.2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% .Το πιστοποιητικό
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αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
7.2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους , υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
7.3. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα
από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
7.4 Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον
νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
7.5 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
(άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή
υπογραφή (σε σφραγισμένο υποφάκελο με εξωτερικές ενδείξεις Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.
Θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή .
Όσα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο το συμμετέχοντα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας
δημοσίευσης στον τύπο της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
7.6 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Άρθρο 8 : Εγγυήσεις
8.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ δηλαδή δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα
τεσσάρων ευρώ (2.484,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
-

Την ημερομηνία έκδοσης.

-

Τον εκδότη.

-

Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

-

Τον αριθμό της εγγύησης.

-

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

-

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

-

Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

-

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.

-

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 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 τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

-

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

-

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

-

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη.

-

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό.

-

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
8.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.A.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής με τις εξής διαφορές :
•

Δεν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

•

Θα αναφέρουν τον τίτλο της εργασίας που τους ανατέθηκε

•

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης , αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
το συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) μηνών.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις μπορεί να 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.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 9ο
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών -Τιμές
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει 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.Δ.Η.Σ.)».
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την
υποβολή της.
Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς
τους.
9.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας υποφάκελος (*) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
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(β) ένας υποφάκελος(*) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
(*)υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
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.
9.2.1 Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί
ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με τη διακήρυξη και
την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά και συγκεκριμένα :
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, (Δικαιολογητικά
συμμετοχής),

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.)».
β) Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. ως ακολούθως :
Ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο σε pdf με τα
τεχνικά στοιχεία - ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν στην ασφάλιση των κτιρίων, των Η/Υ, των
οχημάτων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων στο οποίο πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι όροι
της ασφάλισης σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμένο υποφάκελο με εξωτερικές ενδείξεις
επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά
παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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
οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του.
Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της
κατασκευάστριας εταιρείας.
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Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή εντός της
προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών
φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχων.
9.2.2 Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον υποφάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
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.
Eπιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο σε pdf
στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το κόστος που αφορά στην ασφάλιση των κτιρίων, των
Η/Υ, των οχημάτων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων.
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.
Ο συμμετέχων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά του σε μορφή pdf.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
9.3 Τιμές
Α) Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ.
• Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ
Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
• Απαλλάσσεται του ΦΠΑ
Προσφορές σε άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Β) Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς και της
σύμβασης ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της.
Γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη , όπως επίσης και κάθε
προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
Δ) Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς.
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Ε) Πριν το τέλος εκάστου τριμήνου ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και
την απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων, στις υπηρεσίες οικονομικών του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την λειτουργία των ΟΤΑ διαδικασίες και τις ισχύουσες διατάξεις. Όλα
τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 10ο
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 μήνες προσμετρούμενες
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο σύστημα.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί
να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Β) Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 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 υποφάκελοι 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 υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου που αποσφραγίστηκε.
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Άρθρο 12ο
Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 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 και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
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 υποφακέλων 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 δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες - χρήστες για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Άρθρο 13
Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωση
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του
ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους
και της διακήρυξης.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο
διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός
διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της εργασίας και τη
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αποφασίζει για την κατακύρωση της εργασίας ενώ σε κάθε
περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης.
Άρθρο 14ο
Ενστάσεις
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η
σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής,
εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών 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 και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου
και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά
περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής
τους. (άρθρο 12 παρ.2 της Υπ. Αν.& Αντ. Π1/2390/16.10.2013 - ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεύχος Β’).
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 15
Κατακύρωση διαγωνισμού
Όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, μέσα σε δέκα ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. (άρθρο 21 παρ.1 ΠΔ 28/80).
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: .... ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
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να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (άρθρο
72 παρ.1 του Ν.3852/2010).
Η εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιείται, με απόδειξη,
στον ανάδοχο από τον δήμαρχο εντός 10 ημερών από την έκδοσή της. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από
πρόσκληση του αναδόχου να προσέλθει, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε ημερών ούτε
μεγαλύτερη των δέκα από της κοινοποιήσεώς της, σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της
σύμβασης. (άρθρο 26 παρ.1 ΠΔ 28/80).
Άρθρο 16
Σύμβαση (ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Ο χρόνος ισχύος της εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος ,ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου
διαγωνισμού και πάντως όχι πέραν του τριμήνου , με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται.
Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται να φέρει εκ νέου Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς το
Φ.Π.Α.) των νέων προμηθευόμενων υπηρεσιών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής αυτής ορίζεται
σε δύο ( 2 ) μήνες από τη λήξη του παραταθέντος χρόνου.
3. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
εργασίας και τουλάχιστον τα εξής:
A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
B. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
C. Τις παρεχόμενες εργασίες.
D. Την τιμή
E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των εργασιών.
F. Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών.
G. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
H. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
I.

Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.

J. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας.
K. Την παραλαβή των εργασιών.
4. Η σύμβαση για διενέργεια της εργασίας, καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών
που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με
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τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από του νόμιμους εκπρόσωπους κατά περίπτωση των
φορέων υλοποίησης της εργασίας.
5. Η σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
i. Παραδόθηκε ολόκληρη η εργασία, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.
ii. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η εργασία που παραδόθηκε.
iii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
iv. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο Δήμος έχει δικαίωμα για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της
αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται στο 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή στο
ποσό των 16.200,00 €. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από
την υπηρεσία και θα αφορά είτε στην επέκταση της ήδη ασφαλισμένης κινητής και ακίνητης περιουσίας
και δραστηριοτήτων για ανάλογο διάστημα είτε στην ασφάλιση νέων οχημάτων ή κτισμάτων που θα
προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το
δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά, όπου θα τεθεί όρος και
στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση
των ανά είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 15%, όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν
στον ανάδοχο.
ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή Η ΜΗ
ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.
Άρθρο 17
Παραλαβή εργασίας
Για κάθε γενόμενη εργασία συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής εις τριπλούν τουλάχιστον,
υπογραφόμενο από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.
28/80.
Άρθρο 18
Χρόνος παράδοσης
1. Ο χρόνος ισχύος της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει άμεσα την περιουσία
του δήμου.
20

3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 15% ήτοι 16.200,00 € για την παράταση των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
4. Η παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο τα οποία θα
ανανεώνονται αυτόματα
5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
Άρθρο 19
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση που οι εργασίες παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογίζεται ως εξής:
I.

Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου
προβλεπόμενου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας
των εργασιών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

II.

Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστημα 5% επί της συμβατικής αξίας των
εργασιών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων εργασιών χωρίς το ΦΠΑ.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν της
εταιρείας ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον η εταιρεία δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Άρθρο 20
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
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Άρθρο 21
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για
το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
Άρθρο 22
Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην
Ελληνική Γλώσσα.
Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ασφάλιση του συνόλου της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 20/2015 μελέτη του Δήμου, δεν θα γίνουν δεκτές
όσες αναφέρονται σε μεμονωμένες καλύψεις.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει και επιπλέον περιουσιακά στοιχεία ή οχήματα του Δήμου, κατόπιν
άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον του ζητηθεί, με τιμές ανάλογες με τις προσφερόμενες
στο διαγωνισμό. Η ασφάλιση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων θα γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση
του δήμου προς τον ανάδοχο και θα ισχύει υποχρεωτικώς γι’ αυτή από τη λήψη της γνωστοποίησης με
τους ίδιους όρους, τιμή και συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο δήμος έχει δικαίωμα να ζητά
ακύρωση ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού ή οχημάτων που αποσύρει από την κυκλοφορία ή
παύει η χρήση του λόγω μακροχρόνιας επισκευής.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο Δήμος έχει δικαίωμα για τη δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει στην επέκταση της ασφάλισης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας
αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται στο 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή στο ποσό των
16.200,00 €. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την υπηρεσία
και θα αφορά είτε στην επέκταση της ήδη ασφαλισμένης κινητής και ακίνητης περιουσίας και
δραστηριοτήτων για ανάλογο διάστημα είτε στην ασφάλιση νέων οχημάτων ή κτισμάτων που θα
προσχωρήσουν στην κυριότητα του δήμου και θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα άμεσα. Το
δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά, όπου θα τεθεί όρος και στη
σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά
είδος ποσοτήτων, πέραν του ποσοστού 15%, όπως αυτές καθορίστηκαν και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
4. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος, αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ μετά την υπογραφή της
σύμβασης, ο ανάδοχος ασφαλιστής υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά με τους ίδιους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα
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5. Σε περίπτωση απόσυρση οχήματος, αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο
ανάδοχος ασφαλιστής υποχρεούται να διακόψει την ασφάλιση.
6. Η υλοποίηση της ασφάλισης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του
αναδόχου.
7. Η ασφάλιση της περιουσίας του Δήμου διαρκεί έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, πέραν
αυτής τα ασφαλιστήρια δεν θα ανανεώνονται, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή από το μειοδότη
συστημένης επιστολής προς το Δήμο, παρά μόνο τηλεφωνική γνωστοποίηση στο κέντρο πληροφοριών,
ΓΓΕ, Υπ. Ανάπτυξης. Στην περίπτωση παράτασης της σύμβασης, εάν και εφόσον ο Δήμος προβεί στην
ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου παραμένουν
ασφαλισμένα στον μειοδότη έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα οριστεί η παράταση,
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαδοχικών ασφαλίσεων η γνωστοποίηση
εφαρμόζεται μόνο επί του τελευταίου ασφαλίστρου.
8. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης πριν τη λήξη της, σε περίπτωση παράβασης
όρου αυτής από το μειοδότη.
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Άρθρο 23
Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού να δημοσιευτεί μέχρι ……../………/2015 ως ακολούθως:
1. ΦΕΚ. – Τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων
2. Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
3. Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
4. Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. Εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
6. Ιστοσελίδα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»
7. Ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας.
Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του «Κ.Η.Μ.Δ.Σ & στον ιστότοπο
του Δήμου www.ilioupoli.gr.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον προμηθευτή
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26/5/2015

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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