
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/16-07-2012 

συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Η  Οικονοµική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Άδελε 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρκαδίου ∆ήµου Ρεθύµνης, στις 16 Ιουλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 

µ.µ., ύστερα από την 16/11-07-2012 Πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε – 

γνωστοποιήθηκε στα µέλη της, σύµφωνα  µε  το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης 

διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ. Σπανουδάκης Στυλιανός, 

Νίνος Νικόλαος, Σκορδίλης Γεώργιος, Τσιοµπίκας Γρηγόριος, Λαχνιδάκης ∆ηµήτριος, Σιταρένιου – 

Μπριλλάκη Ζωή, Πατεράκης Εµµανουήλ και απόντων των µελών της Επιτροπής κκ. Μαθιουδάκη 

Κωνσταντίνου και Σιταρένιου – Μπριλλάκη Ζωής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Ξενικάκη Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση 

των πρακτικών.                                                          

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 390 

 

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέµα: «Ορισµός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση συντασσόµενων 

τευχών, έγκριση Όρων, Σύνταξη της ∆ιακήρυξης και ψήφιση πίστωσης της Εργασίας «Ασφάλιστρα 

µεταφορικών µέσων» Έτους 2012» για τα οχήµατα του ∆ήµου Ρεθύµνης». 

 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

η οποία έχει ως εξής: 

«Σας γνωρίζουµε ότι για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Ρεθύµνης απαιτείται να προκηρυχθεί 

∆ιαγωνισµός για τα «Ασφάλιστρα των µεταφορικών µέσων» για το Έτος 2012 προϋπολογισµού 72.930.00 

€. 

Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α που από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι: 

1) Κ.Α: 10-6253.001 ποσού 1.580 €, µε Π.Α.Υ 695 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

2) Κ.Α: 20-6253.001 ποσού 41.800 €, µε Π.Α.Υ 696 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

3) Κ.Α: 20-6252 ποσού 2.500 €, µε Π.Α.Υ 700 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µηχανηµάτων-Τεχνικών 

εγκαταστάσεων. 

4)  Κ.Α: 30-6252 ποσού 4.500 €, µε Π.Α.Υ 701 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µηχανηµάτων-Τεχνικών 

εγκαταστάσεων. 

5) Κ.Α: 30-6253.001 ποσού 17.000 €, µε Π.Α.Υ 697 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

6) Κ.Α: 35-6253 ποσού 4.500 €, µε Π.Α.Υ 698 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων. 

7) Κ.Α: 50-6253.001 ποσού 1.050 €, µε Π.Α.Υ 699 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

Προκειµένου να διενεργηθεί ο ∆ιαγωνισµός µε το Π.∆ 28-1980 σύµφωνα µε την παρ. 2 & 9 του 

άρθρου 209 του Ν 3463/06 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 απαιτείται ο ορισµός του τρόπου 

εκτέλεσης της εργασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, η κατάρτιση των όρων, η έγκριση των 

συντασσόµενων τευχών και σύνταξη της ∆ιακήρυξης σύµφωνα και µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 φεκ 

87
Α
’. 

Επίσης παρακαλείστε όπως ψηφίσετε τις ανωτέρω πιστώσεις για τη συγκεκριµένη δαπάνη από τους 

κωδικούς εξόδων Κ.Α ως αναγράφονται. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας µας ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, είναι να διενεργηθεί πρόχειρος 

∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε το υπ. αρ. 21437/5-05-2011 έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ/σης που 

αναφέρεται µεταξύ άλλων στην αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για 

τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών της υπ. αρ. 35130/739/9-08-2010 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµικών και η οποία δηµοσιεύτηκε στο φεκ 1291 β’ 11-08-2010 όπου τα χρηµατικά όρια 

έχουν διαµορφωθεί : 

Για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) από του ποσού των (20.001) ευρώ και µέχρι του ποσού 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α». 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν κοινοποιηθεί και µε το υπ. αρ. 48614 / 2- 09 - 2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 

Αποκ & Ηλ. ∆ιακ/σης».  

 

         Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
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              Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρ. 72 

παρ. 1, εδ (ε) του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 (τεύχος Α) και το Π.∆ 28/1980, τις διατάξεις του Π.∆ 237/86 

ΦΕΚ 110 Α΄  «Περί υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων», τις διατάξεις του Π.∆/τος 346/98 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’), το υπ. αρ. 21437/5-05-2011 

έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ/σης και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, εξέδωσε 

οµόφωνα την 390/2012 απόφαση της, ως εξής: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

∆ιακηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του τιµολογίου της 

µελέτης. 

              1) Καταρτίζει τους Όρους και εγκρίνει τα συντασσόµενα τεύχη για την διενέργεια του 

πρόχειρου, µειοδοτικού διαγωνισµού έτους 2012 για την εργασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

έτους 2012 για τα οχήµατα του ∆ήµου Ρεθύµνης», συνολικού Προϋπολογισµού 72.930,00 €  

(συµπεριλαµβανοµένου όλων των φόρων και των κρατήσεων που διέπουν το σύστηµα των ασφαλιστικών 

καλύψεων) και που θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30
η
 του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα ενώπιον 

της ορισµένης τριµελούς Επιτροπής µε την υπ. αρ 28/2012 απόφαση του ∆ηµάρχου στα γραφεία της ∆.Τ.Υ 

∆ήµου Ρεθύµνης Κτίριο ∆ελφίνι, µε ώρα έναρξης την 12:30 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 

12:45. 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την ηµεροµηνία, τότε 

θα γίνει την 6η  Αυγούστου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ισχύουσες διατάξεις. 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η παροχή υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 

28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και της παραγράφου 2 & 9 του άρθρου 209, & 

της παρ. 1 του άρθρου 273, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων  και Κοινοτήτων», του Ν. 

3852/2010 φεκ87Α’, τις διατάξεις του Π.∆ 237/86 ΦΕΚ 110 Α΄, του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98, το υπ. 

αρ. έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ/σης 21437/5-05-2011 όπου αναφέρεται µεταξύ άλλων στην 

αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών της υπ. αρ. 35130/739/9-08-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και η οποία 

δηµοσιεύτηκε στο φεκ 1291 β’ 11-08-2010 όπου τα χρηµατικά όρια έχουν διαµορφωθεί : 

Για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) από του ποσού των (20.001) ευρώ και µέχρι του ποσού 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α». 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν κοινοποιηθεί και µε το υπ. αρ. 48614 / 2- 09 - 2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ Αποκ 

& Ηλ. ∆ιακ/σης, και του Π.∆/τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆ 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Τεύχη δηµοπράτησης. 

 Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας (παροχή 

υπηρεσιών) κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η διακήρυξη,  

β) το τιµολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική περιγραφή.  

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Προϋπολογισµός. 

Η Εργασία «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 72.930,00 ευρώ 

µε Φ.Π.Α 23% για τον ήδη υπάρχον στόλο οχηµάτων, Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους οικείους 

Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του δήµου έτους 2012, ήτοι: 

1. Κ.Α : 10-6253.001 ποσού 1.580,00 € µε Π.Α.Υ. 695. 

2. Κ.Α: 20-6253.001 ποσού 41.800,00 € µε Π.Α.Υ. 696. 
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3. Κ.Α: 20-6252 ποσού 2.500,00 € µε Π.Α.Υ. 700. 

4. Κ.Α: 30-6252 ποσού 4.500,00 € µε Π.Α.Υ. 701. 

5. Κ.Α: 30-6253.001 ποσού 17.000,00 € µε Π.Α.Υ. 697. 

6. Κ.Α: 35-6253 ποσού 4.500,00 € µε Π.Α.Υ. 698. 

7. Κ.Α: 50-6253.001 ποσού 1.050,00 € µε Π.Α.Υ. 699. 

Υπάρχει σχετική πίστωση  στον προϋπολογισµό του έτους 2012 και προέρχεται από πόρους και 

ανταποδοτικά τέλη του ∆ήµου Ρεθύµνου και ισχύει µέχρι τη διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού. 

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την ασφάλιση όλων των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου 

Ρεθύµνης όπως Φορτηγά, απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά, µηχανήµατα έργων κ.λ.π, σε 

βασικές και προαιρετικές καλύψεις και σύµφωνα µε την οµάδα που κατατάσσονται  στην µελέτη 

προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

 Τα συµβόλαια των ασφαλιστικών καλύψεων των µεταφορικών µέσων θα γίνονται από τον 

µειοδότη του διαγωνισµού µετά από την λήξη της τρέχουσας ηµεροµηνίας ασφάλισης για το κάθε όχηµα-

µηχάνηµα ξεχωριστά και θα απευθύνονται στον ∆ήµο Ρεθύµνης ελεύθερα κάθε βάρος και θα έχουν ισχύ 

για όλα τα οχήµατα µέχρι και 08/9/2013. 

Ο δήµος δεν υποχρεούται να χρησιµοποιήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί τούτο σκόπιµο, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί 

στην απαίτηση του δήµου. 

 Επίσης, πριν την εξάντληση του ποσού της µελέτης, ο δήµος µπορεί να ζητήσει αύξηση του ποσού 

των επιµέρους οµάδων του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης µέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο 

σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. 

Με το ίδιο σκεπτικό ο ∆ήµος δύναται εάν χρειαστεί να παρατείνει την διάρκεια της σύµβασης για 

ένα περίπου έτος µε απόφαση του ∆.Σ και σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 42 του Π.∆. 28-80. 

Στην περίπτωση της αύξησης του ποσού της µελέτης µέσα στο αρχικό χρόνο της σύµβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του δήµου, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της 

προσφοράς του και για την ίδια οµάδα. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το δήµο και σε καµία 

περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του δήµου και την 

προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Εγγυήσεις 

 Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του 

ποσού του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού, και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο 

που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση 

συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των 1.460,00 ευρώ 

ποσό που προκύπτει µετά από στρογγυλοποίηση. 

 Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής 

εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς να 

υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων. 

 Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης, στην 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης στο τηλέφωνο 28310-23497 / 40977, αρµόδιος 

υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «Κρητική Επιθεώρηση», 

«Ρεθεµνιώτικα Νέα», «Ρέθεµνος » και ΦΕΚ. 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 

3548/2007 ΦΕΚ 68
Α
 και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010. 

 Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την 

αναθέτουσα αρχή, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από 

την αµοιβή του αναδόχου ή του παρόχου υπηρεσιών κατά την πρώτη πληρωµή του από την αναθέτουσα 

αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
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Σε περίπτωση που µετά από αρχική ή επαναληπτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, τα έξοδα δηµοσιεύσεων του αρχικού – επαναληπτικού διαγωνισµού, θα καταβάλλονται 

µόνο από την αναθέτουσα αρχή. 

 Η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε τη οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος 

δεν θα υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό των 700 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη της χορήγησης των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 5 € περίπου και 

πληρώνονται µε την παραλαβή τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών . 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την ασφάλιση των αυτοκινήτων, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσιών ως και τα 

συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.  

Σε περίπτωση που η προσφορά θα κατατεθεί από φυσικό πρόσωπο και όχι µε courier ή 

Ταχυδροµείο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση από τον διαγωνιζόµενο για την 

κατάθεση της προσφοράς, µε ρητή αναφορά σε τυχόν λοιπές αρµοδιότητες τις οποίες του αναθέτει για το 

συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) των πρωτοτύπων 

εκ των οποίων: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

 Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

β) Εξουσιοδότηση µε την οποία θα ορίζεται αντίκλητος του διαγωνιζόµενου, σε περίπτωση που ο 

ίδιος δεν θα µπορεί να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε το ∆ήµο. 

γ) Σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική προσφορά. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του 

διαγωνιζόµενου σ’ αυτό. 

ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι 

διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της 

εταιρίας.  

στ) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους σε όλους τους τοµείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις εισφορές και των ιδίων και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της 

συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η 

συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. 

η) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δεν πρέπει να είναι µικρότερος των τριών 

(3) µηνών. 

θ) Αναλυτικός πίνακας που να ορίζει το προσφερόµενο BONUS MALUS για κάθε όχηµα 

ξεχωριστά (όπως το Υπόδειγµα 1), µε βάση το οποίο έχει προκύψει η προσφορά. 

Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόµενη εταιρία χρησιµοποιεί ως κατώτατο όριο bonus Malus τον 

αριθµό (3) αντί για (2), αυτό θα πρέπει να το προσκοµίσει την προσφορά της µε υπεύθυνη ∆ήλωση για να 

µην αποκλειστεί από το ∆ιαγωνισµό.   

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 

θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Επίσης δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο της ποσότητας των 

ειδών κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, ότι οι προσφορές 

κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους 

Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης  

και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
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Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

 Στον εσωτερικό φάκελο θα υπάρχει:  

α) Η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες % στις τιµές του 

προϋπολογισµού της µελέτης της διακήρυξης (ανά οµάδα), συµπληρωµένη σε θεωρηµένο έντυπο της 

υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού.  

Το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόµενος ανά οµάδα, θα προκύπτει µετά 

από τον υπολογισµό των πάσης φύσεως κρατήσεων υποχρεώσεων & δασµών. 

            β) Συµπληρωµένοι οι θεωρηµένοι πίνακες «προϋπολογισµού & προσφοράς» των Ασφαλίστρων ανά 

Υπηρεσία και όχηµα, στις στήλες µε την (Τιµή προσφέροντα) και (bonus malus Προσφέροντα) ανά όχηµα 

και συνολικά. 

            γ) Στον ίδιο φάκελο όχι επί ποινή αποκλεισµού, θα υπάρχει και ισχύον τιµοκατάλογος (και αυτό για 

την περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης), που θα αναγράφει τις τιµές για το σύνολο 

των  καλύψεων, σε συνάρτηση µε την διαβάθµιση των ίππων (για επιβατικά-φορτηγά-µηχανήµατα έργων), 

των κυβικών εκατοστών (για τα δίκυκλα), τον αριθµό των θέσεων (για τα λεωφορεία) και το BONUS 

MALUS αυτών. 

δ) Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε 

τις δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 22 του 

Π.∆. 28/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’), όλα τα έξοδα, φόρους 

και τυχόν άλλη προβλεπόµενη εκ του νόµου κράτηση. 

 Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες θα αναγράφεται 

ολογράφως και αριθµητικά.  
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Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια τριµελή επιτροπή, που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι 

την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

 Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. 

Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της 

ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι’ αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς. 

 Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που 

άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει 

από την αρµόδια Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και 

γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να 

εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταµένων. 

 Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ’ 

αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. 

 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην 

αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

 Η αρµόδια Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα 

των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

 Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται παρουσία των διαγωνιζοµένων οι οικονοµικές προσφορές και 

καταγράφονται στο πρακτικό. 
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Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή αντιπροσφορά και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς από ίδιο διαγωνιζόµενο, η επιτροπή θα 

προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση, παρουσία του διαγωνιζοµένου. 
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Ανακήρυξη µειοδότη. 

 Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης της 

διακήρυξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 28/1980. 

 Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι το ίδιο για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της κάθε οµάδας. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει και διαφορετικό ποσοστό 

έκπτωσης για την κάθε οµάδα. Στην περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο των 

ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 

Εάν περισσότεροι του ενός διαγωνιζόµενου προσφέρουν την ίδια τιµή στις τιµές προϋπολογισµού 

της µελέτης, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

 ∆εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς προµηθευτές. 

Υπάρχει δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περιπτώσεις που: 

α) Η προσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι µεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισµού ανά 

όχηµα και που όµως δεν ξεπερνάει στο σύνολο της τον ολικό προϋπολογισµό της ∆ιακήρυξης, αλλά και 

του κωδικού Κ.Α της συγκεκριµένης υπηρεσίας που ανήκει το όχηµα. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήµου σε χρόνο όχι 

µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της 

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

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

28/1980 κυρώσεις. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Η σύµβαση πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου. 
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Ενστάσεις. 

 Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στη Οικονοµική Επιτροπή, µέχρι και 

την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήµο, 

πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στη Οικονοµική Επιτροπή. Τα πρακτικά του διαγωνισµού 

µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική 

επιτροπή, αποστέλλονται για τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας.  
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Λοιπές εγγυήσεις. 

 1) Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί πέραν των άλλων, ότι θα καλύπτει τις 

υποχρεώσεις του ∆ήµου που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές καλύψεις των ασφαλιστήριων συµβολαίων 

σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος και σύµφωνα µε τις οριζόµενες ασφαλιστικές καλύψεις και ποσά της 

µελέτης για το κάθε ασφαλιστήριο ξεχωριστά, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δήλωσης 

ατυχήµατος ( παρ.5 άρθρο 37 του Ν.2496 / 97 ΦΕΚ 87
Α
 ), διαφορετικά θα ισχύουν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το Π.∆ 237/ 86 ΦΕΚ 110 Α’ άρθρο 38 παρ. 1 & 2 όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται. 

2) Επίσης το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης των επιµέρους οµάδων της προσφοράς του 

µειοδότη, θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ακόµα και στην περίπτωση που ο δήµος ζητήσει 

αύξηση του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.  

3) Σε περίπτωση που θα ζητηθεί αύξηση του χρονικού ορίου της σύµβασης από το ∆ήµο, τότε θα 

συνεχίσει να ισχύει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές προϋπολογισµού της µελέτης, άρα οι ίδιες τιµές 

ανά ασφαλιστήριο συµβόλαιο και δύναται να υπάρξει αναπροσαρµογή τιµών στις κάτωθι περιπτώσεις: 

3α) Αναπροσαρµογή τιµών που θα είναι ίση µε το µέσο ετήσιο ρυθµό πληθωρισµού όπως αυτός 

ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

3β) Αναπροσαρµογή τιµών σε περίπτωση αλλαγών τιµών στον τιµοκατάλογο του αναδόχου. 

Σε περίπτωση αλλαγών τιµών στον τιµοκατάλογο του αναδόχου, αυτός είναι υποχρεωµένος να τον 

προσκοµίσει άµεσα στο ∆ήµο µε σχετικό πρωτοκολληµένο έγγραφο του, διαφορετικά (σε περίπτωση 

παράτασης της σύµβασης) και εφόσον δεν θα υπάρχει νεότερος αλλά και παλαιότερος τιµοκατάλογος, θα 

ισχύουν οι εκπτώσεις-τιµές της αρχικής σύµβασης. 

Πληροφορίες λαµβάνονται και στο site: www.statistics.gr. Σχετικά είναι τα άρθρα 41 και 42 του Π.∆. 

28/1980 περί τροποποίησης του προϋπολογισµού της µελέτης-παράταση προθεσµίας & αναθεώρησης 

συµβατικής αξίας. 
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Λοιποί Όροι 
1) Επειδή για το ∆ήµο Ρεθύµνης ουδείς από τους οδηγούς είναι κάτω τω είκοσι τριών ετών, η 

προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να καλύπτει αυτούσια και αυτές τις περιπτώσεις και να έχουν 

υπολογιστεί παντός είδους έξοδα, κρατήσεις και επιβαρύνσεις χωρίς αλλαγή στην τιµή χρέωσης ανά όχηµα 

για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστήριου συµβολαίου. 

2) Η τιµή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα είναι η ίδια για όλη τη διάρκεια ισχύος του, ακόµα 

και σε περίπτωση διαφοροποίησης κάποιου τιµολογιακού στοιχείου της εταιρίας του αναδόχου κατά το 

διάστηµα αυτό, εκτός από την περίπτωση αναπροσαρµογής των κατώτατων ορίων ασφάλισης από την 

πολιτεία. 

 3) Οι ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους των παραρτηµάτων 

των συµβολαίων, µε τη διαφορά όµως ότι σε περίπτωση που κάποιοι όροι είναι αντίθετοι µε τους όρους της 

∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, θα υπερισχύουν οι όροι του διαγωνισµού.  
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 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα 

απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. 

 Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που 

αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/1980 όπως τροποποιήθηκαν µε 

το Ν. 1416/1984 & του Ν.3548/07, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 φεκ 87
Α
’, του από 17-5/15-6-1959 

Β.∆/τος & του Π.∆ 237/86 όπως αυτό τροποποιείται. 

 

 

2) Ψηφίζει την πίστωση του ποσού των 72.930,00 € για την εργασία «Ασφάλιστρα 

µεταφορικών µέσων έτους 2012 για τα οχήµατα του ∆ήµου Ρεθύµνης», σε βάρος των παρακάτω 

Κωδικών Εξόδων (Κ.Α.) του Προϋπολογισµού ∆ήµου Ρεθύµνης για το οικ. έτος 2012, ως κάτωθι: 

 

1) Κ.Α: 10-6253.001 ποσού 1.580,00 €, µε Π.Α.Υ 695 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

2) Κ.Α: 20-6253.001 ποσού 41.800,00 €, µε Π.Α.Υ 696 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

3) Κ.Α: 20-6252 ποσού 2.500,00 €, µε Π.Α.Υ 700 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µηχανηµάτων-

Τεχνικών εγκαταστάσεων. 

4)  Κ.Α: 30-6252 ποσού 4.500,00 €, µε Π.Α.Υ 701 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µηχανηµάτων-

Τεχνικών εγκαταστάσεων. 

5) Κ.Α: 30-6253.001 ποσού 17.000,00 €, µε Π.Α.Υ 697 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

6) Κ.Α: 35-6253 ποσού 4.500,00 €, µε Π.Α.Υ 698 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

7) Κ.Α: 50-6253.001 ποσού 1.050,00 €, µε Π.Α.Υ 699 & µε περιγραφή: Ασφάλιστρα µεταφορικών 

µέσων. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΔΑ: Β41ΘΩ1Ψ-Θ76


