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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 222/2016
Έγκριση Πρακτικού του Πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά:
«Ασφάλιστρα
αυτοκινήτων
Δήμου
Σαλαμίνας».
Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του
έτους…2016…ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11280/2-62016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,Δημάρχου
Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε
όλα τα μέλη της , σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε
σε απαρτία με την παρουσία έξι (6) εκ των μελών της.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΙΣΙΔΩΡΑ
ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης που αφορά την: Έγκριση Πρακτικού του Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού
που αφορά τα «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας».
Η Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος που συνίσταται στο γεγονός ότι
πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία διότι λήγουν οι ασφάλειες των αυτοκινήτων του
Δήμου.
Κατόπιν υποβάλλει στο Σώμα το από 7-6-2016 πρακτικό της Ο.Ε. που διεξήγαγε τον
ανωτέρω διαγωνισμό, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του, δεν
παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος, άρα χαρακτηρίστηκε άγονος και προτείνεται από την
Οικ. Επιτροπή η επαναδημοπράτηση της εργασίας, που αφορά «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων
Δήμου Σαλαμίνας» με τους ίδιους όρους.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις ισχύουσες διατάξεις
του Π.Δ. 28/80, Ν.3463/06, του Ν. 3861/10, του N. 3852/10, τον Ν. 3548/2007, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. - Εγκρίνει το από 7-6-2016 πρακτικό της Ο.Ε. σύμφωνα με το οποίο, δεν κατατέθηκε καμία
προσφορά, άρα ο διαγωνισμός απέβη άγονος και
2.- Επαναδημοπρατεί την εργασία, που αφορά «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου
Σαλαμίνας» με τους ίδιους όρους οι οποίοι έχουν ως εξής:
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Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Έχοντας υπ όψη
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/2006),
β. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί Διοίκησης, Οργάνωσης,
Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
γ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών»,
δ. Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑΔΚΥ»,
ε. Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
στ) Το Ν. 3861/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»
ζ) Το Ν. 3852/10 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
η) Το Ν. 3548/07 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ»
2. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
3. Την 52/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 4/2016 μελέτη
«Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας» και η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση των εργασιών
4. Την 176/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχαν εγκριθεί, η δαπάνη, το τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών, και είχαν καθορισθεί οι όροι του διαγωνισμού.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υποχρεωτική (Ν.489/76)
ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις καλύψεις που
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00
€ 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 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σαλαμίνας την 17η -6-2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Σαλαμίνας.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ.
και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.15 π.μ.

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, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος 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 από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών
ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με
αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή
Ασφαλιστική Επιχείρηση.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.

ΑΔΑ: 65ΥΨΩ1Ε-ΖΘΙ

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και
δέχονται ανεπιφύλακτα
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
4. 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.
5. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται
στην καταβολή εισφορών.
6. 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.

Άρθρο 5
Εγγυήσεις
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο και
θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι 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. Οι εγγυήσεις συμμετοχής
και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται από μορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 6
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
1. Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, 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 οικονομικής προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοιχτό φάκελο, στον
οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη.
Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους.
Οι οικονομικές προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του Δ.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.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να
συμμετέχει 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.
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3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Σαλαμίνας, Οδός Λ. Κ. Καραμανλή 1 και Αμμοχώστου, Τ.Κ. 18900, Δ/νση
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.

Άρθρο 7
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
γι 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.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα
του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και
αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος
της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των 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.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Οικονομική Επιτροπή που θα διεξάγει τον διαγωνισμό ή στο Δήμο.
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην
Οικονομική Επιτροπή.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 9
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε προθεσμία (10)
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που
προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.
Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να
επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη ή να ανατεθεί απ
ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 10
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης -τρόπος
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει από την λήξη της παλαιάς ασφάλισης κάθε οχήματος και θα λήγει
σε ένα χρόνο, για όλα τα ασφαλιζόμενα οχήματα.

ΑΔΑ: 65ΥΨΩ1Ε-ΖΘΙ

Η σύμβαση αφορά όλα τα οχήματα του Δήμου Σαλαμίνας που αναφέρονται στην
οικονομικοτεχνική μελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων, οχημάτων
και μηχανημάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης.
Για τα μηχανήματα έργων (ΜΕ) καθώς και για όσα οχήματα έχουν ειδικό ενσωματωμένο
μηχάνημα (εργαλείο) η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το όχημα (πλαίσιο) και το μηχάνημα
(εργαλείο).
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για ακόμα μία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως ορίζει ο
Νόμος.
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 Δήμου με όλες τις
από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.
Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11
Τρόπος πληρωμής
Η έκδοση των ασφαλιστικών συμβολαίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο ασφαλιστικές περιόδους
εξάμηνης διάρκειας έκαστης και η συμβατική αξία της ασφάλισης θα πληρώνεται στον ανάδοχο ανά
εξάμηνο με εντάλματα προπληρωμής.

Άρθρο 12
Κρατήσεις
Στη καθαρή αξία των ασφαλίστρων, γίνεται κράτηση φόρου εισοδήματος 8% η οποία επιβαρύνει τον
ανάδοχο.

Άρθρο 13
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 έως 13:00 από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας, Ταχ. Δ/νση Λ. Κ. Καραμανλή
1 και Αμμοχώστου, Σαλαμίνα. Αρμόδια υπάλληλος Σοφία Σοφρά, Τηλ. 2132027392.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται
μέσω COURIER στους ενδιαφερόμενους, με δική τους χρέωση, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στην ανωτέρω υπηρεσία.

Άρθρο 14
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στον τύπο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν
την διενέργεια του διαγωνισμού..
Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία,
οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της
σύμβασης.

Άρθρο 15
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφ’ όσον επιθυμεί, να αποσύρει την
προσφορά του άνευ ποινής.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 16
Τόκοι υπερημερίας
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει –υπαιτιότητα του Δήμου-εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή της απόδειξης είσπραξης των ασφαλίστρων από αυτόν, ο Δήμος καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους άνευ περαιτέρω οχλήσεως από μέρους του αναδόχου.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης Δήμος ισούται με το
άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30
ποσοστιαίες μoνάδες (περιθώριο).
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Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα ενός
έτους.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για μία ακόμη περίοδο επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των
τιμών υπό την προϋπόθεση ότι στην οικονομική προσφορά του μειοδότη θα συμπεριληφθεί ο τρόπος
και μέθοδος της αναπροσαρμογής.

Άρθρο 18
Τιμές προσφοράς
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός
χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο.
Η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus-malus και θα αναγραφεί αριθμητικά και
ανά όχημα.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν
1. Γραπτές
2. Σε ηλεκτρονική μορφή word υπό το ακόλουθο παράδειγμα
Α/Α

ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
ΙΣΥΟΝ
ΒΑΣΕΙ
Β/Μ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Β/Μ
(ΕΥΡΩ)

1
ΚΗΟ 3757
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
36
6
2
ΚΗΥ 6514
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
38
3
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και στις δύο μορφές
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 19
Τρόπος τιμολόγησης
Η τιμολόγηση των ασφαλίστρων των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το bonus – malus εκάστου, το
οποίο θα ληφθεί από τον ανάδοχο από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία με την έναρξη της νέας
ασφαλιστικής περιόδου.
Προ της σύνταξης της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή
πλήρη κατάλογο των υπό ασφάλιση οχημάτων υπό το ακόλουθο παράδειγμα και με ενημερωμένο το
bonus – malus εκάστου:
ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ
Β/Μ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α/Α
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΥΝΑΨΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β/Μ (ΕΥΡΩ)
1
ΚΗΟ 3757
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2
ΚΗΥ 6514
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
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