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Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι 

 

∆ηµόσιο  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό επιλογής αναδόχου για την: 

 

 
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017» 

 
 

Κωδικός CPV 66514110-0 (Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων) 
 

Προϋπολογισµού: € 25.400,00 
 

 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 

2. Την  µε  αριθµό 365 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και οι όροι της ∆ιακήρυξης, και 

3. Την µε αριθµό 232/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών και 

4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και 

 
 καλεί 

 

τους ενδιαφερόµενους έχοντες αντικείµενο την ασφάλιση οχηµάτων να υποβάλουν 

προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου. 
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή 

1.1 Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

1.2 Αποφαινόµενα όργανα είναι η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που έχει έδρα: 

 
Οδός : Πλατεία Βαλλιάνου 

Ταχ. Κωδ. : 28100 

Τηλ. : 26713  -  60156 

Telefax : 26710 22572 

E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισµού), που ενδεχοµένως θα 

ασκήσουν. 

1.3 Αρµόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύµβασης είναι η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Κεφαλονιάς(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ο ΚΕΦΑΛΟΣ), την 4/12 2015 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της 

αρµόδιας  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού,  όπως  αυτή  ορίστηκε  µε την αριθ. 614/2014 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Παρασκευή 11 

∆εκεµβρίου  2015. 

1.4 Ορισµοί: 

- «Ενδιαφερόµενος/Υποψήφιος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει το  εκ του νόµου 

δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό. 

- «Προσφέρων/διαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει υποβάλλει 

προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό. 

- «Μειοδότης» είναι ο υποψήφιος, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή ορίζεται στην 

παρούσα. 

- «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει σύµβαση  εκτέλεσης µε τον 

εργοδότη. 

- «Αντικείµενο του διαγωνισµού» είναι η ασφάλιση του συνόλου των οχηµάτων και µηχανηµάτων 

έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017 (επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία, µηχανήµατα έργου, 

δίκυκλα, κλπ). 

1.5 Εφόσον η ανωτέρω Υπηρεσία µεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

της σύµβασης, υποχρεούται να δηλώσει άµεσα τα νέα στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 

αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της 

ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 

Άρθρο 2:  Παραλαβή  τευχών 

2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη του 

διαγωνισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 µε στοιχεία 2, 4 και 5, διατίθενται και χορηγούνται από 

το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, τηλ. 2671360156 καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς: www.kefallonia.gov.gr 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ηλεκτρονικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό. Η υπηρεσία 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω e-mail και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
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στον ενδιαφερόµενο. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής 

φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18, τον σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 

Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη 

επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισµό, είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3.2 Ο φάκελος της προσφοράς που συνοδεύεται από την αίτηση κατάθεσής του συνίσταται από δύο 

ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και  τον φάκελο της οικονοµικής 

προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο της προς ανάθεση υπηρεσίας, την 

επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση συνεταιρισµού ή ένωσης.  Ο ένας 

φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων 

συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των 

υποψηφίων. 

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού 

σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο, που δεν µπορεί να ανοιχθεί, χωρίς να καταστεί τούτο 

αντιληπτό. 

3.3 Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόµενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο του Κεφαλλονιάς, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: ∆ήµο  Κεφαλλονιάς 

 Πλατεία Βαλλιάνου 

28 100 Αργοστόλι 

Για τον ∆ηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό: 

«Υπηρεσία Ασφάλισης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
2016-2017». 

3.4 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 

προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ηµεροµηνία 

σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Προσφορές εκπρόθεσµες καταγράφονται από την επιτροπή µε την ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά   τη  σύνταξη   του  πρακτικού.  Οι  

εν  λόγω  προσφορές  δεν  ανοίγονται     και επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο εφόσον δηλώσει εγγράφως 

ότι παραιτείται από το δικαίωµα ένστασης. 

 
Άρθρο 4:  ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών και έγκριση 

αποτελέσµατος 



5 

` 

 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς 

α.  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα  λήξης της 

προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του π.δ. 28/1980, δηλαδή, µετά την επέλευση 

της ώρας λήξης της προθεσµίας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) 

και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε την Υπηρεσία του 

πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 ( 

σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και 

µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ 

εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισµού. 

β.  Ακολουθεί η παραλαβή και εξέταση των προσφορών που γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δηµόσια 

και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

απόδειξης της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων, και το δεύτερο την 

αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής  για  τη 

διαδικασία και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

γ.  Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα  δικαιολογητικά  συµµετοχής ανοίγονται από την 

Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), 

ελέγχεται η αρίθµησή τους και µονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται το πιστοποιητικό 

επαγγελµατικής εγγραφής της παραγράφου 23.1 της παρούσης. Επίσης, καταγράφονται τα δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των διαγωνιζοµένων. Μετά την καταγραφή των 

δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού 

εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 

συναγωνιζόµενων (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 

παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 

παρούσας και αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να 

αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζοµένων και πιστοποιητικών υπογράφεται από την 

Επιτροπή και συνοδεύει το πρακτικό του διαγωνισµού. Στο πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή 

καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής µε την σειρά κατάθεσης της προσφοράς και 

καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται 

δηµοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόµενους από την συνέχεια της δηµοπρασίας, 

καθώς και τους λόγους αποκλεισµού εκάστου και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα 

συµµετοχής τους µαζί και τον σφραγισµένο φάκελο της  οικονοµικής τους προσφοράς υπογράφοντες 

σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι 

συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Επιτροπής 

µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόµενο. 

δ.  Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ηµέρα οριζόµενη από την Επιτροπή και ανακοινωµένη µε ευθύνη 

του προέδρου της στους διαγωνιζόµενους συνεχίζεται η δηµοπρασία   σε   δηµόσια   συνεδρίαση   και   

αποσφραγίζονται   οι    οικονοµικές 

 προσφορές, αυτών που εξακολουθούν να συµµετέχουν στον διαγωνισµό κατά την σειρά εγγραφής τους 

στο πρακτικό, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και ελέγχεται η πληρότητα των 

υπογραφών και µονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980). Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 

της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, και 

ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Η Επιτροπή απορρίπτει τις 
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προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης. Η Επιτροπή 

αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζοµένων  µε τις παραδεκτές οικονοµικές προσφορές. Οι οικονοµικές προσφορές 

καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις1, σε σχετικό πίνακα. Ο 

πίνακας υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

ε Σε περίπτωση απόλυτης    ταύτισης των   οικονοµικών   προσφορών  διενεργείται 

 κλήρωση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως 

των διαγωνιζοµένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

στ.  Ακολουθεί κοινοποίηση του πρακτικού µέσω τηλεοµοιοτυπίας, µε την οποία γνωστοποιείται στους 

διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του   άρθρου 

20 «Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας – Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται στην 

Επιτροπή µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου. Οι ενστάσεις 

απευθύνονται στην Οικονοµική Επιτροπή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον 

διαγωνισµό και διαβιβάζονται αυθηµερόν, µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ο.Ε. 

Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που 

υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων 

κατά τους αιτούντες εγγράφων µε δαπάνες τους. 

ζ.  Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ο.Ε. ολοκληρώνει το έργο της, εγκρίνει το 

αποτέλεσµα και κατακυρώνει στον µειοδότη. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ο.Ε. αποφαίνεται επί των 

ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το 

άρθρο 21 του Π.∆/τος 28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010. 

4.2 Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

α.  Η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή µερικά) το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆/τος 28/1980 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν.3852/2010. 

β.  Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις,  κοινοποιούνται στους 

διαγωνιζόµενους µε τηλεοµοιοτυπία και προσκαλείται ο µειοδότης να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου σε 

χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή 

δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 

28/80 κυρώσεις. 

4.3 Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται απευθυνόµενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο 

πρωτόκολλο του ∆ήµου ως εξής: 

α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

Εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από τη γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι 

λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

β) κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν, µόνο από 

συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 

για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού και µέχρι την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 

1 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη 
κατάταξη των διαγωνιζοµένων, στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 

ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στην Οικονοµική επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 
Άρθρο 5:  Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆. 28/1980. 

5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία, είναι τα 

αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

Α) Η σύµβαση.  
Β) Η ∆ιακήρυξη. 
Β) Η Τεχνική Έκθεση. 
Γ) Ο Προϋπολογισµός 
Ε) Το Τιµολόγιο Οικονοµικής προσφοράς 

 

Άρθρο 6:  Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη 

ελληνική µετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 

Ελληνική. 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 

απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο  της  χώρας  της  

διαγωνιζόµενης,  είτε   µε   την  επίθεση  της    σφραγίδας «Apostile», σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση 

των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην ανάθεση και 

εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην 

ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

 
Άρθρο 7:  Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των  παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

4. Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

5. Ν. 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α' 87/1997) «Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική 
ασφάλιση και άλλες διατάξεις » , 

6. Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων οργάνωση και άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών , εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις » , 

7. Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ 242 Α'/11-10-2002) « Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» , 
άρθρο 2 «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων» , 

8. N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» µετά των σχετικών 
οδηγιών , των σχετικών εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικών προδιαγραφών , όπως ισχύουν σήµερα , 
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9. Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης » και άλλες διατάξεις 

10. N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών » . 

11. Ν. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο» 
12. Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις. 

13. Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

14. Του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.  

15. Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α/2015): Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης. 

16. Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών ΟΤΑ» 
17. Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), άρθρο 15, παρ. 6 
18. Π.∆. 237/98 « Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχηµάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.∆.1091/81και 118/85, 
19. Ν.∆. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 10/2003, 
20. Ν. 3229/04 «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π.», 
21. Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 
22. Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆ . 113/10 στους 

∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
23. Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία µε το Κοινοτικό 

∆ίκαιο, 

24. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση 

Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από ίδιους πόρους του ∆ήµου. Οι σχετικοί κωδικοί έχουν προβλεφθεί  στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2 0 1 5 - 2016 όπως ανγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Η δε 

περιοδος αναφοράς του φυσικού αντικειµένου ανάγεται στα έτη 2016-2017. 

 
Άρθρο 9:  Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό 

Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήµατα (λοιπά τεύχη του 

διαγωνισµού), διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στη διεύθυνση: 

http://www.kefallonia.gov.gr/ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από την αναθέτουσα Αρχή 

για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, µέχρι τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισµό. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς οφείλει να απαντήσει εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος 

 
Άρθρο 10:  Τεκµήριο από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής 

της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 

προκηρυσσόµενης υπηρεσίας. 
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

11.1 Τίτλος της υπηρεσίας 

Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
2016-2017 

 

11.2 Προϋπολογισµός – Προσφορά 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των € 25.400,00 

Η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα Πίνακα) θα προκύπτει ως Εκτιµώµενο 

Κόστος Ασφάλισης, όπως θα υπολογίζεται από τον ανάδοχο βάσει του συµπληρωµένου από αυτόν 

τυποποιηµένο Πίνακα του Τιµολογίου Οικονοµικής Προσφοράς. 

 
 

Η ανάθεση θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των οχηµάτων (Οχήµατα  

Πίνακα 1) που προκύπτει ως ανωτέρω, εκπεφρασµένο σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 
 

11.2 Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης 

∆ήµος Κεφαλλονιάς 
 

 
11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

Ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 2016-2017, (επιβατηγών, φορτηγών, 
λεωφορείων, µηχανηµάτων, δικύκλων, κλπ). 

 
Αναλυτικότερα, η παρούσα θα αφορά την ασφαλιστική κάλυψη ανά όχηµα όπως φαίνεται στο ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. Η Ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά το χρονικό διάστηµα ενός έτους (12 µήνες) µε έναρξη της 
υπηρεσίας από την εποµένη της ηµέρας λήξης του υφιστάµενου ασφαλιστηρίου κάθε οχήµατος. Το πρώτο 
ασφαλιστήριο αρχίζει στις 30/12/2015 και διαρκεί 12µήνες και το τελευταίο ασφαλιστήριο αρχίζει στις 
1/11/2016 και διαρκεί 12 µήνες.  
 
Τυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ∆ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη 
φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και για ένας έτος (12 µήνες) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και 
ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου 
του ∆ήµου. 

 
Άρθρο 12:  ∆ιάρκεια σύµβασης 

Το πρώτο ασφαλιστήριο αρχίζει στις 30/12/2015 και διαρκεί 12µήνες και το τελευταίο ασφαλιστήριο αρχίζει στις 
1/11/2016 και διαρκεί 12 µήνες. 

 
 

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε το π.δ. 28/1980. 

13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα των έγγραφων 

σφραγισµένων προσφορών επί του τυποποιηµένου εντύπου της Υπηρεσίας µε τίτλο «Τιµολόγιο 

Οικονοµικής Προσφοράς» της Τεχνικής Έκθεσης. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο των 
οχηµάτων που περιέχονται στη µελέτη και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να επιλέξουν µερικώς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
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οχήµατα.  

∆εν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 

Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή σε  ευρώ (εκπεφρασµένου 

σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) για το σύνολο των οχηµάτων που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Έκθεση, 

σύµφωνα µε   το άρθρο 19 του π.δ. 28/198. 

 
Άρθρο 15:  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
15.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισµού, για την 
οποία υποβάλλεται προσφορά. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. Αν η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται του 
απαιτούµενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη 
µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει 
τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

15.3 Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα: α.

 Ηµεροµηνία έκδοσης 

β. Εκδότης 

γ. ∆ήµος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή δ.

 Αριθµός εγγυητικής επιστολής 

ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ. Πλήρης επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του  οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας 

η. Ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. θ.

 Οι όροι ότι: 

i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

της διηζήσεως. 

ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και 

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 

χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση. 

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 
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iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της εγγύησης. 

Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό 

αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 
15.4 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ’ ελάχιστον το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) ηµέρες . 

15.5 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση. 

 

Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πρόσθετης καταβολής (πριµ) στην παρούσα σύµβαση. 
 

 
Άρθρο 17:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, η οποία 
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης. 

Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο δύο (2) µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης 
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων . 

Για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύουν όλα αυτά που αναφέρονται στην παρ. 15.2 του άρθρου 15 

της παρούσας, σχετικά µε την εγγύηση συµµετοχής. 

 
Άρθρο 18:  Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 4 /12/2015 ηµέρα 

Παρασκευή . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.µ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 

ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε τηλεοµοιοτυπία 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την 

ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. 

Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη  του διαγωνισµού και να 

συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. 

 

Άρθρο 19:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για διάστηµα δύο 

(2) µηνών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο και θα   πρέπει 

 να αναγράφεται στην αίτηση υποβολής της προσφοράς 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. 

 

Άρθρο 20:  ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισµού σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

αρ.11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τον  ανάδοχο και εισπράττονται µε την πρώτη πληρωµή. Τα 

έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια σύµβαση οι οποίοι µαταιώθηκαν καθώς 
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επίσης το µέρος των εξόδων που αναλογεί στον προϋπολογισµό και δεν συµβασιοποιήθηκε µετά και από τη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν 

την αναθέτουσα Αρχή. 
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Άρθρο 21:  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

21.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

� Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας αποκλειστικά τον εαυτό τους 

� Επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, εκπροσωπώντας µία ή περισσότερες ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις 

� Εταιρείες µεσιτείας ασφαλίσεων, µεσιτεύοντας µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

21.2 Στον εν λόγω διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί ως µεµονωµένοι συµµετέχοντες ασφαλιστικοί σύµβουλοι και 

συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων. Οι παραπάνω µπορούν ωστόσο να καταθέτουν φακέλους ως νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι όσων αναφέρονται στην παρ.21.1. 

 
Άρθρο 22:  Επαγγελµατικά προσόντα 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µετέχει στον διαγωνισµό οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά 

προσόντα: 

1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειµένου  περί αλλοδαπών) σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται 

από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε 

περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο 

πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της  κοινής 

δράσης της αριθ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της 

πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες  

δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 

(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του  υποψηφίου 

 σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη 

αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
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4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο. 

5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς (και καταλαµβάνει τον συγκεκριµένο διαγωνισµό). 

 
Άρθρο 23:  ∆ικαιολογητικά 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει   τα  προσόντα   

του   άρθρου   22,   προσκοµίζοντας  επί   ποινή  αποκλεισµού σε 

 πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 

α.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης,    µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 

β. Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού  προσώπου,  νοµίµως  επικυρωµένο πιστοποιητικό της 

αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα 

µητρώα του οικείου  Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές Οργανώσεις. 

γ.   Προκειµένου περί ενώσεως ή συνεταιρισµού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για   κάθε µεµονωµένο µέλος 

τους, καθώς και βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής καταλληλότητας 

23.2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νοµίµου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισµού), στην οποία δηλώνεται ότι: 

- Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για 

κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: 

       συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

       δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου 

       απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

       νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες  δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

-   ∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα    του Αγορανοµικού 

κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

23.2.2 Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή της 

χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

23.2.3 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
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µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

23.2.4 Ακόµα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

  Οι έλληνες πολίτες: 

α.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 

23.2.1. 

β.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται στο σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 Οι αλλοδαποί: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην 

περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

α.  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή 

αλλοδαποί αντίστοιχα. 

β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

 εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή αναγκαστική διαχείριση, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

γ.  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα  πρέπει  να  προσκοµίζουν  για  τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού 

µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

είναι Έλληνες πολίτες. 

 Οι Συνεταιρισµοί: 

α.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, που αφορά τους Έλληνες πολίτες. 

β.  Τα δικαιολογητικά της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορούν τους  Έλληνες πολίτες, εφόσον 

πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, της παραγράφου  (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τους 

αλλοδαπούς, και της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τα νοµικά πρόσωπα. 

γ. Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. 
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Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του συµµετέχοντα προς υποβολή των δικαιολογητικών. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος 

ο συµµετέχων . 

 
 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ. 23.2. πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις  που διέπουν την έκδοσή τους δεν 

προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας 

παραλαβής των προσφορών. 

 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) Τα λοιπά δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο του ν. 4250/14 όπως ισχύει : 

 
1.’Οσα έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄του άρθρου 1 του Ν 4250/14 σε 
πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) . 

 
2.‘Οσα είναι ιδιωτικά έγγραφα, σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα που φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α΄. 

 
3. Οµοίως, όσα έχουν εκδοθεί έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δεν νοείται 

επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σηµαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 

 
 

Άρθρο 24:  Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο 

δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής παραδίδεται σφραγισµένος και πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23, µε τη σειρά που 

αναφέρονται σ’ αυτό, αριθµηµένα ανά φύλλο, και επιπλέον τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου 

προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή της. 

2. Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς περιέχει συµπληρωµένο το Τιµολόγιο Οικονοµικής 

Προσφοράς της Υπηρεσίας καθώς και τον υπολογισµό του Εκτιµώµενου Κόστους Ασφάλισης, σύµφωνα 

µε το Προσάρτηµα του Τιµολογίου Προσφοράς. 

Τα παραπάνω υπογράφονται, επί ποινή αποκλεισµού, από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

προσφορά ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισµού, και όλες οι 

σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των 

προσφορών - ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Επιτροπή). 
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Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα 

ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται  λόγος αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 

 Επισηµαίνεται ότι: 

α.   Αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και µία 

προσφερόµενη τιµή. 

β.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, µονογράψει και 

σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής . 

γ.  Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

δ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ε.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

στ.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου του Εκτιµώµενου Κόστους Προσφοράς και διόρθωσής 

του, βάσει του Τιµολογίου Προσφοράς. 
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Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

∆εν επιτρέπεται η ανάθεση οποιουδήποτε µέρους του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

 
Άρθρο 26:  ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

26.1 Η έγκριση των τευχών και των όρων του παρόντος διαγωνισµού αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 

365/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

26.2 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί  να προτείνει: 

α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων της διακήρυξης. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων  του διαγωνισµού  και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του  διαγωνισµού,  όταν  συντρέχουν  άλλοι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος. 

26.3 Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αποτελεί η µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

(Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός, Συγγραφή Υποχρεώσεων), των όρων της οποίας 

έχουν λάβει γνώση οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους και 

συµφωνούν πλήρως µε αυτούς. 

 

 

       Αργοστόλι 27/11/2015 

       Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς 

 

 

       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

 
 

 


