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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 25/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης :143/2012                                  

 

                                                                                             
                                                                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση αριθ. 99/12 µελέτης, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης δηµοπρασίας για την ασφάλιση 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου έτους 

2013-2014 και ψήφιση σχετικής πίστωσης». 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 24 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2012, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά από πρόσκληση,  του Προέδρου αυτής κ. 

Χαράλαµπου Μπόβου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 
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παρισταµένου ως γραµµατέα της υπαλλήλου του ∆ήµου Τσιάβου Ευαγγελίας µε 

βαθµό Ε΄. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :   

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 

Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη 5) 

Παπαλουκά Ευτυχία και 6) Καβακοπούλου Αγανίκη µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Σταύρος        2) Βαλασσάς Βεργής       

3) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή        
 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν 

και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω παρέστη, βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το 

αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14440/18-12-2012 εισήγηση του Τµήµατος 

Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του θέµατος : 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 99/2012 μελέτης για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου .-Ψήφιση πίστωσης ποσού 84.300 €- 

Κατάρτιση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση 

τιμολογίου για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 

2013-2014. 

 

Κύριε Πρόεδρε ,  
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Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται α) τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Μ.99 /2012  μελέτης για 

την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2013-2014  

Β)την πίστωση ποσού # 84.300,00  # € του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 σε 

βάρος των κάτωθι Κ.Α.: 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 

 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική 

Συγκοινωνία 

 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500 € 

02.20.6252.001 

 

Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

2.500 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

1.500 € 

02.50.6253.001 

 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

5.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών μηχανημάτων 3.300 € 

 

Ήδη παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την κατάρτιση των όρων μειοδοτικού 

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, για την ασφάλιση 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΑΡ. 209 & 2, 273 παρ. 1) , Π.Δ. 28/80 , Ν.Δ. 400/70 όπως αυτό 

έχει τροποποιηθεί με τα  Ν.Δ. 460/70 , Π.Δ. 118/85 , Ν. 1569/85 , Π.Δ. 246/89, Ν. 1875/90, 

Ν. 2170/93 που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση και τους επιπλέον όρους που 

επισυνάπτονται.  

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο αριθ. 25/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε 

την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα 

στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,  την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, τα άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 και αυτές των Π.∆. 

28/80 και Ν.∆. 400/70 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα  Ν.∆. 460/70 , Π.∆. 

118/85 , Ν. 1569/85 , Π.∆. 246/89, Ν. 1875/90, Ν. 2170/93 που αφορούν την 

ιδιωτική ασφάλιση και τους επιπλέον όρους που επισυνάπτονται,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Μ. 99/12 µελέτης για την 
ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος για το έτος 2013-2014. 

 
2. Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση σχετικής  πίστωσης  ποσού 84.300,00 €  

σε βάρος των κατωτέρω ΚΑ: του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2013 : 

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ 

02.10.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

4.500 € 

02.10.6251.001 Ασφάλιστρα κτιρίων 

 

10.000 € 

02.15.6253.001 Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική 

Συγκοινωνία 

 

5.000 € 

02.15.6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500 € 

02.20.6252.001 

 

Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 35.000 € 

02.30.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

2.500 € 

02.35.6252.001 Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 15.000 € 

02.45.6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

1.500 € 

02.50.6253.001 

 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

 

5.000 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιστρα ζωής τεσσάρων χειριστών μηχανημάτων 3.300 € 
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3. Καταρτίζει του όρους µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 

''δια συµπληρώσεως τιµολογίου '' σε ευρώ για την ασφάλιση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για το έτος 2013-

2014 (Α.Μ.  99/2012), σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 3463/06, Π.∆. 28/80 

, Ν.∆. 400/70, όπως ισχύουν σήµερα , Προϋπολογισµού # 84.300,00  # € 

στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2013 (µε κρατήσεις ΦΕΚ, 

ΤΕΟ, ΦΠΑ, κ.λ.π.)  όπως αυτή αναγράφεται στην Α.Μ. 99 /12 µελέτη, η οποία 

αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης , ως εξής : 

 

 
     Η  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

Προκηρύσσει µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , δια 

συµπλήρωσης   τιµολογίου σε ευρώ, για την ασφάλιση των περιουσιακών 

στοιχείων του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας -Χαλκηδονος για την περίοδο 2013-2014, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, σε συνδυασµό  µε τις διατάξεις του 

άρθρου 209 παρ. 2,273 του  Ν. 3463/06  σε συνδυασµό  µε την υπ' αρ. 

2/207311-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆Α   όπως ισχύουν σήµερα, στον υπό 

έγκριση προϋπολογισµό οικ. έτους 2013  84.300 ευρώ . 

 
 
Άρθρο 1ον  

 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της ασφάλισης διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 3463/08 (αρθ. 209 7 2 , 273 παρ.1) , του Π.∆. 28/80 , του Ν.∆. 

400/70 όπως ισχύουν σήµερα. 

Τα στοιχεία της συµβάσεως είναι ; 

• η διακήρυξη της δηµοπρασίας  
• το τιµολόγιο προσφοράς  
• ο προϋπολογισµός  
• η συγγραφή υποχρεώσεων (γενική και ειδική) 
• κατάσταση περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου  Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδονος. 
 

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στην υπ' αρ. 99 /12 µελέτη της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆..Φ.Χ. που εγκρίθηκε από τον ∆ιευθυντή των Οικ. Υπηρεσιών του 

∆ήµου  Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 2ον  

 

Ο υπό έγκριση προϋπολογισµός της δαπάνης ασφάλισης , που δηµοπρατείται 

ανέρχεται στο ποσό των   #  84.300,00  # € ( µε τις κρατήσεις, Φ.Π.Α.) κ.λ.π. 
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Άρθρο 3ον   

 

Η ασφάλιση θα καλύψει τη χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1 της γενικής συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4ον   

 

Ως εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των # 2.529 # € 

(ποσοστό 3% του υπό έγκριση προϋπολογισµού) και βεβαιώνεται µε την 

προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης. 

Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται το ποσό των # 4.215 # € (ποσοστό 5% του 

υπό έγκριση προϋπολογισµού) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου 

γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισµένης Τράπεζας. 

 

Άρθρο 5ον  

 

Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες , 

ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα δια 

των νοµίµων αντιπροσώπων τους δεόντως εξουσιοδοτούµενων. 

 

Άρθρο 6ον   

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση συµµετοχής 

τους , επί ποινή απορρίψεώς τους από τη συνέχιση του διαγωνισµού και τα εξής 

δικαιολογητικά : 

α) Έλληνες Πολίτες 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής Αρχής  , έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας , από τα οποία 
να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης , 
εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
άλλης ανάλογης κατάστασης. 

4. Πιστοποιητικά έκδοσης αρµόδιας αρχής , από την οποία να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 
κατά την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής  
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστηµένοι , από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστ/κό. 

 

5. Πιστοποιητικό περί µη οφειλής προς τον ∆ήµο  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος , 
τα Ν.Π.∆.∆. αυτού , και την ∆ηµοτική Επιχείρηση   

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου , µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους η βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί του ότι λειτουργεί σύµφωνα µε την 
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας και ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας 

8. Ταυτότητα  
 

 

β) Αλλοδαποί 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριµήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α' του παρόντος 
άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους , περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις. 

 

γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου 

2. Παραστατικά νοµιµοποιήσεώς τους (Φ.Ε.Κ. , αποφάσεις ∆.Σ. κ.λ.π.) ως και 
εκπροσώπησής τους  

δ) Οι Συνεταιρισµοί 

 

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1),(3),(4),(5) του εδαφίου α' του 
παρόντος άρθρου. 

2. Βεβαίωση της Εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 
 

ε) Οι Ενώσεις προµηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. 

2. Εφόσον οι συµµετέχοντες συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 
τους , υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά , παραστατικό εκπροσώπησης 

3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν 
από υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
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Άρθρο 7ον  

 

1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα 
σε σφραγισµένο φάκελο , πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

 

• Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> µε κεφαλαία γράµµατα 
• Το ονοµατεπώνυµο , πατρώνυµο και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου 
• Το αντικείµενο της προµήθειας  

             

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 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας αυτοπροσώπως 
από τους διαγωνιζόµενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες 

 

 

Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται στην δηµοπρασία από µέλος του 

∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης , οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. εκπροσωπούνται από 

διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

 

Κανείς δεν µπορεί να εξουσιοδοτήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία 

εταιρείες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογ/σµό , 

αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή µέλος ∆.Σ. τέτοιας εταιρείας. 

 

∆εν µπορεί να συµµετέχει στην δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος 

εταιρείας , η οποία λαµβάνει µέρος σ' αυτή , ή ειδικοί σύµβουλοι  που 

µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

 

Άρθρο 8ον   

 

Η υποβολή της προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι είχε και 

έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς αυτές τις γενικές και τοπικές 

συνθήκες και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης και ότι πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως αποδέχεται αυτά. 
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Άρθρο 9ον  

 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια για την διεξαγωγή του 

διαγωνισµού Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση , µέχρι να λήξει ο χρόνος που 

ορίζεται στην διακήρυξη. 

 

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην Επιτροπή αναγράφεται ο αύξων 

αριθµός της προσφοράς , αφού βεβαιωθεί ότι δίδεται αυτοπροσώπως από αυτόν 

που µετέχει στον διαγωνισµό. Ο αύξων αριθµός του φακέλου  αναγράφεται και στο 

Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας. 

 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη , ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

κηρύσσει την λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών , η οποία αναγράφεται 

στο Πρακτικό. 

 

Με ποινή ακυρότητας του ∆ιαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του 

χρόνου αυτού να γίνει για οποιονδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός αν η 

εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την 

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στην διακήρυξη. 

 

Μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών , η συνεδρίαση συνεχίζεται 

να γίνεται δηµόσια και η Επιτροπή  ελέγχει , µε την παρουσία των διαγωνιζοµένων 

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 µε 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. 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων οι 

παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται 

µυστική. Στην µυστική συνεδρίαση η Επιτροπή  ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα 

των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών , η συνεδρίαση συνεχίζεται και 

πάλι δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής  ανακοινώνει τα ονόµατα των 

αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν , του καλεί δε 

να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους. 
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Στην συνέχεια οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στην δηµοπρασία 

αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται από την 

Επιτροπή δηµόσια. 

 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες 

προς τους όρους της διακήρυξης , απορρίπτονται. 

 

Αφού ανοιχτούν όλες οι προσφορές , γίνεται ανακήρυξη του αναδόχου µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που έδωσε την µικρότερη τιµή και σε περίπτωση 

που δώσανε την αυτή προσφορά περισσότεροι  από ένας , γίνεται κλήρωση µεταξύ 

αυτών και εκείνος του οποίου ο κλήρος βγει πρώτος ανακηρύσσεται ανάδοχος και 

υποχρεούται να διατηρεί ανοικτή την προσφορά του για ένα τρίµηνο . 

 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούνται να συνυπογράψει και το πρακτικό της 

∆ηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 10ον  

Κατά την υπογραφή της συµβάσεως , η εγγύηση συµµετοχής αυτού που 

ανακηρύχθηκε µειοδότης , αντικαθίσταται µε αυτή της καλής εκτέλεσης του 

άρθρου 5 της παρούσης διακήρυξης. 

 

Άρθρο 11ον  

 

Κατά την νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού , µπορεί να υποβληθεί 

ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή της 

δηµοπρασίας. 

 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή της ∆ηµοπρασίας ή τον ∆ήµο. 

 

Οι ενστάσεις που κατατίθενται στον ∆ήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 

αυθηµερόν προς την Επιτροπή της δηµοπρασίας. 

 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 12ον  

 

Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και τυχόν επαναληπτικών , καθώς επίσης και τα 

έξοδα του συµφωνητικού και των απαραίτητων αντιγράφων, βαρύνουν αυτόν στον 
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οποίο κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός και καταβάλλονται προ της 

υπογραφής του οικείου συµφωνητικού. 

 

Άρθρο 13ον  

 

Το Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού και η απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ή του ∆.Σ. για τον διαγωνισµό υποβάλλεται στην Περιφέρεια για έλεγχο 

, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06. 

 

Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το Πρακτικό αυτής , κηρύσσεται έκπτωτος 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , χωρίς να απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80. 

 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγύηση συµµετοχής και η 

δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου µειοδότη ή να 

ανατεθεί απ' ευθείας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 14ον  

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 

 

• Την Α.Μ.  99/2012 µελέτη 
• Την Τεχνική Έκθεση - αναλυτική κατάσταση 
• Τη Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων  
• Την Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 
• Τον υπό έγκριση προϋπολογισµό 
• Το Τιµολόγιο και τον Προϋπολογισµό προσφοράς 

 

Τα παραπάνω θεωρούνται ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών (οδός ∆εκελείας 97 , τηλ. 213-2049071) 

 

Περίληψη της παρούσης απόφασης να δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  143/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

            Αβραµίκου Αναστασία 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

 

1. Τµήµα Εσόδων 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
6. Νοµική Υπηρεσία 
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