
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 67/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εγκριση της µελέτης του Τµήµατος διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων, κατάρτιση όρων πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Εορδαίας για ένα έτος , προϋπολογισµού 21.500,00 ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
13/2016 Α.∆.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια  πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης οχηµάτων- µηχανηµάτων του ∆ήµου µας.  Επίσης έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄αρίθµ 
1/2016 µελέτη του Τµήµατος διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
καθαριότητας και ποιότητας ζωής που αφορά την ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου µας για ένα έτος , προϋπολογισµού µελέτης 21.500,00 ευρώ.  

Τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου θα ασφαλιστούν για συγκεκριµένες ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω µελέτη. 

Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση του ποσού 21.500,00 από τον ΚΑ 20.6253.0000 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2016(α/α 305 του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 
Με βάση τα ανωτέρω  παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της υπ΄αρίθµ 1/2016 µελέτης του 
Τµήµατος διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος καθαριότητας και ποιότητας 
ζωής, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου µας, από την λήξη των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων του εκάστοτε οχήµατος και µηχανήµατος έργου για ένα έτος,  την  κατάρτιση 
των όρων πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχηµάτων- 
µηχανηµάτων του ∆ήµου µας, προϋπολογισµού µελέτης 21.500,00 ευρώ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆ 28/80.καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

Καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
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     Αριθµ. Αποφ.67/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Την 13/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών ασφάλισης οχηµάτων- µηχανηµάτων . 

2. Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆ 28/80. 

4. Την εγγραφή της εν λόγω δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την 
δέσµευση του ποσού από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

5. Την 278/2015 Α.Ο.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 21.500,00 ευρώ από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016(α/α 305 του Μητρώου ∆εσµεύσεων) για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για 
τις υπηρεσίες ασφάλισης οχηµάτων –ΜΕ του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
2. Εγκρίνει την υπ΄αρίθµ 1/2016 µελέτη του Τµήµατος διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, που αφορά την ασφάλιση όλων των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου µας, από την λήξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του εκάστοτε οχήµατος και 
µηχανήµατος έργου για ένα έτος , προϋπολογισµού µελέτης 21.500,00 ευρώ, όπως αυτή επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση.  

3. Καταρτίζει τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 
οχηµάτων- µηχανηµάτων του ∆ήµου µας ως εξής: 
                 
                                           

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
Έχοντας υπ όψη: 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1.  του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού   Κώδικα (Ν.3463/2006), 
2. του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
3. του Π.∆. 113/10(ΦΕΚ 194 Α,209 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
4. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5. του Ν.4281/2014-(ΦΕΚ: 160/Α/2014) 

και  

6. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών 

7. την υπ’ αριθ. 1/2016µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
8. την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της 

παροχής των αναφεροµένων υπηρεσιών, τον τρόπο εκτέλεσης  
9. την υπ’ αριθ.      624/8-2-2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονοµική Υπηρεσίας 

του ∆ήµου 
10. την υπ’ αριθ.       /2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών ,καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση. 
11. την 278/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την  συγκρότηση της    

επιτροπής διενέργειας  διαγωνισµού . 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις καλύψεις 
που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισµού δαπάνης 
21.500,00 € συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο 
σύνολο µε τους παρόντες όρους. 
 

Άρθρο 1 
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός δια συµπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχηµα) τιµολογίου από µέρους του 
ενδιαφερόµενου και θα διεξαχθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας  την 
…………./2016 ηµέρα ……………. και ώρα ………. π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών). 

 

Άρθρο 2  
Τεύχη δηµοπράτησης 

 
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος 
τα κατωτέρω: 
1.  Η παρούσα διακήρυξη. 
2.  Η οικονοµικοτεχνική µελέτη. 

 
Άρθρο 3  

Προσόντα διαγωνιζοµένων 
 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα 
επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς 
επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει 
αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης µαζί µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 από κάθε ενδιαφερόµενο - διαµεσολαβούν 
στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών 
ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση επικυρωµένου  αντιγράφου σύµβασης 
συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από 
την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 
 

Άρθρο 4  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι: 
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται 
ανεπιφύλακτα   
β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ.  
γ) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης,  
4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 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. 
5. 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. Όταν συµµετέχουν 

ΑΔΑ: 7ΕΔΩΩΡ6-ΑΤΘ



εταιρίες 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 νοµοθέτη. 
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.                                                                                          
7. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  
8 Οι συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, έγγραφο της 
∆/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εµπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το 
οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεµάτων 
και περιθωρίων φερεγγυότητας , µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. 
9. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
10. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντιπρόσωπος ή 
πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. µε έδρα το Νοµό Κοζάνης και 
ότι ο συγκεκριµένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός 
σύµβουλος κλπ. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισµένο όχηµα του 
∆ήµου Εορδαίας σε περίπτωση ατυχήµατος. Μαζί µε τη βεβαίωση θα υποβληθεί τουλάχιστον µία υπεύθυνη 
δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής τοπικού αντιπροσώπου στο 
Νοµό Κοζάνης ο οποίος θα αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σε περίπτωση εµπλοκής 
ασφαλισµένου οχήµατος του ∆ήµου Εορδαίας. 
 

Άρθρο 5  
Εγγυήσεις 

 
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ποσού του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για τους Ο.Τ.Α.. Η 
εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερεις µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Ο ενδιαφερόµενος, στου οποίου το όνοµα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, 
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 
5% του συµβατικού προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 6 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 
1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε 
δύο αντίγραφα, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε 
κεφαλαία γράµµατα. Η επωνυµία του ενδιαφερόµενου. Το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται µέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο 
τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζει η διακήρυξη. Οι προσφορές 
υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
2. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δηµοπρασία από µέλος του ∆.Σ ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών 
κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες 
από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. 
∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί 
διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει 
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στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί 
σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 
 3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά   στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος 
Εορδαίας , Οδός: 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50200, Πτολεµαΐδα. 
 
 

Άρθρο 7 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, το οποίο 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ' όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 8 
Τιµές προσφοράς 

 
Οι τιµές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ αναλυτικά ανά υπηρεσιακό όχηµα, φορτηγό και µηχάνηµα έργου. Στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό αναφέρονται τα bonus-malus του τελευταίου ασφαλιστικού συµβολαίου. 
Η τιµή προσφοράς δεν είναι υποχρεωτικό να υπολογισθεί µε βάσει τα ισχύοντα bonus-malus του κάθε 
οχήµατος. Η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να υπολογίσει την προσφερόµενη τιµή µε το χαµηλότερο 
δυνατό bonus-malus.  

  Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα της µελέτης 
 

Άρθρο 9 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 
 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια συνεδρίαση, µέχρι να 
λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς 
καθώς και - σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης - η τυχόν άµεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από 
το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούµενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθµός του φακέλου 
αναγράφεται και στο πρακτικό της δηµοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο 
πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται 
στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου 
αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Μετά τη λήξη 
του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, µε την παρουσία των διαγωνιζόµενων, τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε 
φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι 
σύµφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται µέσα 
στον ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθµός του 
εξωτερικού φακέλου. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα των τυχόν αποκλεισθέντων και τους 
λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τη 
σφραγισµένη προσφορά τους. 
Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι 
προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται από την επιτροπή δηµόσια. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνοι προς τους όρους της 
διακήρυξης, απορρίπτονται. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για 
το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, τα οποία αναγράφονται στην υπ' αριθ. 
1/2016 µελέτη. 
Αν περισσότεροι από έναν διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται άµεσα δηµόσια κλήρωση 
µεταξύ τους ώστε να προκύψει ο τελικός µειοδότης. 
∆εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς προµηθευτές. 
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Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών εισηγείται προς την 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος και 
την ανακήρυξη του αναδόχου. 
 

Άρθρο10 
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 
1)  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα..  
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 
Άρθρο 11 

 Κατακύρωση 
 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση του αποτελέσµατος σε αυτόν να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας 
για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. 

 
Άρθρο 12 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης – τρόπος 
 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος και αρχίζει σε κάθε περίπτωση αµέσως µετά τη λήξη 
του προηγούµενου ασφαλιστικού συµβολαίου. Η σύµβαση αφορά όλα τα οχήµατα του ∆ήµου Εορδαίας  
που αναφέρονται στην οικονοµικοτεχνική µελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των   οχηµάτων και 
µηχανηµάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ∆ήµος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη σύµβαση και το νόµο 
υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από πλευράς ∆ήµου µε όλες τις από το 
Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
 

          Άρθρο 13 
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας (Κεσίδου Π., 
∆επάστα Ε. Τηλ 2463350113) email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr . 
 

Άρθρο 14 
∆ηµοσίευση 

 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
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Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Eoρδαίας και θα δηµοσιευθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Η δαπάνη για την δηµοσίευση της περίληψης στην εφηµερίδα θα βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 46 
τουΝ.3801/09). 

  
 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 67/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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