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ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ηµερ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                      Αριθ. πρωτ:  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.: 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
ΤΗΛ :2132030636 
 Fax : 213 2030630 
e-mail: vorria@dionysos.gr 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών  µε τίτλο µελέτης  
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 – 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.900,00€ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»  (  ΦΕΚ  11/Α), 
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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 «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του Π.∆. 60/2007 
στ. του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 
ζ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
2.Τηνυπ’αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασηςτουΥπουργού Οικονοµικών. 

3.Την υπ’ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

4.Την 179/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν λόγω  

ανάθεσης παροχής υπηρεσίας Ασφάλισης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
διάστηµα 01.01.2016-31.12.2016. 
5.Την  …../2015  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και η  διάθεση 
πίστωσης ,για την«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων»  συνολικού ποσού 59.900,00€,  σε βάρος των 
παρακάτω  Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ 
……./2015).  
 

Α/Α Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ € Π.Α.Υ. 

1 10.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 6.000,00  
 

2 15.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

8.000,00 
 

3 20.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

4.000,00 
 

4 25.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

1.900,00 
 

5 35.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

20.000,00 
 

6 70.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

20.000,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 

 

59.900,00 

 

 
 
β) η υπ΄αριθ. 22/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
«Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 01-01-2016-----31-12-2016» γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης Μεταφορικών 
Μέσων 01-01-2016-----31-12-2016» 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο  µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’αριθµ ……  ΑOE 
προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης ασφαλίστρων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων  ευρω 
(59.900,00€ ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλισης 
Μεταφορικών  ∆ήµου ∆ιονύσου για το διάστηµα 01.01.2016-31.12.2016,και µε το σύστηµα συµπληρώσεως 
αναλυτικού (ανά όχηµα) τιµολογίου από µέρους του ενδιαφεροµένου για την υποχρεωτική (Ν.489/76 και  
Π.∆.237/86 ) ασφάλιση    οχηµάτων   και    µηχανηµάτων έργου   του   ∆ήµου,   σύµφωνα  µε τις καλύψεις 
που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος τις παρούσης. 
 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για δώδεκα (12) µήνες (διάστηµα 1/1/2016 - 31-
12/2016) στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων  ευρω (59.900,00€ ) χωρίς Φ.Π.Α (αφού οι 
ασφάλειες εξαιρούνται από την επιβάρυνση αυτή) και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. …. Απόφαση Οικονοµικής 
και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: 
 

Α/Α Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ € Π.Α.Υ. 

1 10.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 6.000,00  
 

2 15.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

8.000,00 
 

3 20.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

4.000,00 
 

4 25.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

1.900,00 
 

5 35.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

20.000,00 
 

6 70.6253 
Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

20.000,00 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

59.900,00 

 

 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 

Ο  διαγωνισµός    θα   διεξαχθεί   στο   γραφείο    προµηθειών   του   ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. Στέφανος)   την .. του µήνα …… του   έτους   2015,   ηµέρα …  
ενώπιον   της   Αρµόδιας  Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆ 28/80  του ∆ήµου ∆ιονύσου.   
Ώρα  έναρξης  του  διαγωνισµού  ορίζεται  η   9.30 π.µ.  και  ώρα λήξης της  απόδοχής των προσφορών   
 η 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του έργου του ∆ήµου 
∆ιονύσου που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθ. 22/2015 µελέτη αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης .  
Β)Τα  τεύχη  δηµοπράτησης,  τα  οποία  αποτελούν  συµβατικά  στοιχεία  της  ασφάλισης,   είναι  κατά 
σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1.   Η παρούσα διακήρυξη. 
2.   Ενδεικτικός Προυπολογισµός  
3.   Η   υπ’αριθ. 22/2015 µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
4.   Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την   

προσφορά 

 

 
 
 

Άρθρο 3 Ο 

∆ικαιωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος: 
• Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, µε τη νοµική µορφή που 
      απαιτεί το Π.∆ 400/70, όπως ισχύει, 
• Κοινοπραξίες και Ενώσεις των ανωτέρω που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
      και µε τη µορφή ενιαίας ασφαλιστικής σύµβασης. 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και µεσίτες 
ασφαλίσεων. 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού).  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών) : 
 
1)Εγγύηση   συµµετοχής   στο   διαγωνισµό  δεν απαιτείται  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του 
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α). 
  
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
συµµετέχοντες: 
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• ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 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 (στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των 
προσωπικών εταιρειών οι διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανωνύµων εταιριών οι πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος). 

• Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων καθώς επίσης και όλων των 
απαιτούµενων ασφαλιστικών καλύψεων του ∆ήµου ∆ιονύσου και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Ότι µετέχουν στο σύστηµα φιλικού διακανονισµού - ΣΑΠ (Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής) 
• Ότι η προσφορά ανταποκρίνεται στις αιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις και απαλλαγές, όπως αυτές 

περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές της παρούσας. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι:  
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 
 
6) Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της αρχικής έγκρισης της άδειας λειτουργίας της ανώνυµης 

ασφαλιστικής εταιρείας. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της Α.Ε. και όλες οι επόµενες τροποποιήσεις του  καταστατικού αυτής. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης του νόµιµου ∆.Σ. της Α.Ε. 
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας εποπτικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι η υποψήφια ασφαλιστική 

ανώνυµη εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί νοµίµως και για ποιους συγκεκριµένα κλάδους ασφάλισης. 
(τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 

• Ισολογισµό για τα (3) τελευταία έτη 
• Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 
7)Οι Κοινοπραξίες  ή  Ενώσεις  Υποψηφίων : 
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, σε περίπτωση σύµπραξης ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει να καταθέσουν 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α1-Α6 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα 
αναφερόµενα παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
α. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η 
σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 
β. Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι του ∆ήµου από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και 
την ευθύνη για την πραγµατοποίηση της υπηρεσίας και αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους 
της ένωσης/κοινοπραξίας σε αυτή. 
γ. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης 
επιθυµούν να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, στο οποίο θα προσδιορίζεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία 
αυτού. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κατά τα παραπάνω 
κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Οι κοινοπραξίες/ενώσεις θα πρέπει 
να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση για κάθε µέλος της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
 
Τεχνική Περιγραφή  που θα αφορά στην αναλυτική ασφάλιση του  συνόλου  των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α, για ένα (1) έτος και 
για το διάστηµα µετά τη λήξη της υφιστάµενης ασφάλισής τους, δηλαδή από 1.1.2016 έως 31.12.2016. Η 
ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος 
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Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας περί ασφάλισης 
αυτών µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό στο σύνολο των ασφαλειών . 
 
 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου .Οι προσφορές θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στις 
αιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις και απαλλαγές, όπως αυτές περιγράφονται στην  τεχνική περιγραφή  και 
θα καλύπτουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ της 
τεχνικής περιγραφής της παρούσας. Θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό 
δαπάνης, και η συνολική δαπάνη ήτοι  προϋπολογισµού πενήντα εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων ευρω  
59.900,00 (€ )  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 
 
 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
- Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα 
νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 

-Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση από τον εξουσιοδοτούµενο. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5 Ο 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

5.1  Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να  υποβάλουν την προσφορά τους και προσωπικώς. 
Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό 
και ορίζει τον εκπρόσωπό της.  
Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένες  από  όλους τους  κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους  εκπροσώπους τους Άρθρο 4 της παρουσης .Οι Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
   αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
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β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Οι προσφορές θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στις αιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις και απαλλαγές, 
όπως αυτές περιγράφονται στην  τεχνική περιγραφή  και θα καλύπτουν το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ της τεχνικής περιγραφής της παρούσας 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση 
ή επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
δ) Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενη ασφαλιστική υπηρεσία θα 
εκφράζονται σε ευρώ (€). 
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
5.4 Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Οι  προσφορές  µπορεί  επίσης  να  αποστέλλονται  ταχυδροµικά  µε  συστηµένη  επιστολή   ή µε courier  
στην  ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. 
Στέφανος 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ………..και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου. 

 
 
 
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  ενδιαφερόµενους  για  χρονικό  διάστηµα(3) 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 7ο 
Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση  Συµµετοχής : Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
στο άρθρο 157 Ν.4281/2014  (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 

υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 

5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι  εγγυήσεις  συµµετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  συντάσσονται  κατά  τον  τύπο  που  ισχύει  στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο  και  κατατίθενται  από  µορφή  εγγυητικής  επιστολής  
αναγνωρισµένης  τράπεζας  ή  τουΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης  
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω 
εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 
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Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή 
προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η 
εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως 
ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 28/80. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν 
ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, Σε αντίθετη περίπτωση οι 
φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. 
µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
 
 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 
. 

 
Άρθρο 9ο  

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, κατά του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση 
του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.  
Πέραν των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.3886/2010. 

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι  προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται  κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς 
ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
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3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµέρών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

Άρθρο 11ο 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 

 

Η   περίοδος   ασφάλισης των οχηµάτων θα αρχίσει από 01/01/2016 και θα λήγει την 31/12/2016 για όλα 
τα ασφαλιζόµενα οχήµατα και µηχανήµατα 
εργου.   Η σύµβαση αφορά όλα τα οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου που αναφέρονται στην υπ’ αριθ 22/2015.  
 µελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων,οχηµάτων 
και µηχανηµάτων  που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ∆ήµος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 12 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος 
µέσα σε δέκα (10) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ 
αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να 
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 

λήξης της σύµβασης 

Άρθρο 13 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς  να  απαιτείται  η 
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος 
θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την 
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις 
δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 
από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Άρθρο 14ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναποδείκτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 

Άρθρο 15 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
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Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Οι ασφάλειες δεν 
βαρύνονται µε Φ.Π.Α. 

Άρθρο 16ο 

Αποστολή Ασφαλιστηρίων  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση και παράδοση στο ∆ήµο των ασφαλιστηρίων συµβολαίων το αργότερο 
εντός (15) ηµερών από την πρόσκληση υπογραφής της σύµβασης και των ειδικών σηµάτων ασφάλισης των 
οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την πρόσκληση υπογραφής της 
σύµβασης. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για την κινητή περιουσία του ∆ήµου ∆ιονύσου θα παραδοθούν στο 
Τµήµα Προµηθειών. 

Άρθρο 17ο 

Καταβολή Ασφαλίστρων 

 

Η συµβατική αξία της ασφάλισης θα  πληρωθεί τµηµατικά, σε δύο δόσεις. Η µία δόση θα αφορά την 
ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου από 01/01/2016-30/06/2016 και η δεύτερη δόση θα 
αφορά την περίοδο ασφάλισης από 01/07/2016-31/12/2016.  
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εντός 60 εργάσιµων ηµερών αµέσως µετά την έκδοση των 
σχετικών   τιµολογίων,    για  όσα   οχήµατα ασφαλιστούν, µε την έκδοση χρηµατικού  
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 18ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών 
 
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

 

Άρθρο 19ο 

Τιµές προσφοράς 
 

Οι τιµές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός 
χαρτοσήµου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο.Οι οικονοµικές προσφορές θα δίνονται γραπτές σύµφωνα µε το 
Έντυπο τιµολογίου προσφοράς της Υπηρεσίας. 
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Άρθρο 20ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 
έως 15:00 από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. 

∆ιάκου , Αγ. Στέφανος . Αρµόδιος υπάλληλος  Βορριά  Μαρία, e-mail : vorria@dionysos.gr 

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  και  των  παραρτηµάτων  που  τη  συνοδεύουν  : 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 

 
Άρθρο 21ο 

∆ηµοσίευση 
 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.∆. 
28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί 
στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός. 

  O ∆ήµαρχος  
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 22 / 2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειµένου να γίνει η ασφάλιση όλων των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου, που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α, για 
ένα (1) έτος και για το διάστηµα µετά τη λήξη της υφιστάµενης ασφάλισής τους, δηλαδή από 
1.1.2016 έως 31.12.2016. 

 

Η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του  

o Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ),  

o Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ», και  
o Ν.4281/2014,  
µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά.  

CPV είδους: 66514110-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχηµάτων». 

Α. Όλα τα οχήµατα (µοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, απορριµµατοφόρα, κλπ) και 
µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, που αναγράφονται στο Πάραρτηµα Α, θα ασφαλιστούν µε τις 
υποχρεωτικές καλύψεις και για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή για αστική ευθύνη για 
σωµατικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές ζηµιές έναντι τρίτων για ποσό 1.000.000 € για κάθε µία 
από τις δύο περιπτώσεις. 

Β. Εκτός της ανωτέρω προσφοράς µε τις καλύψεις που περιγράφησαν, ζητείται να υποβληθούν και 
συµπληρωµατικές προσφορές µε τις καλύψεις που περιγράφονται παρακάτω: 

1. Συµπληρωµατική προσφορά για όλες τις µοτοσυκλέτες για κάλυψη φροντίδας ατυχήµατος. 

2. Συµπληρωµατική προσφορά για τα επιβατικά αυτοκίνητα µε αύξοντα αριθµό 9 (Audi A6) και 10 
(Suzuki Vitara) για κάλυψη φροντίδας ατυχήµατος, θραύσης κρυστάλλων και πυρός που να 
περιλαµβάνει φωτιά από κακόβουλες πράξεις και τροµοκρατικές ενέργειες για την ασφαλιστική αξία 
που πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

3. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα για κάλυψη φροντίδας ατυχήµατος 
και πυρός που να περιλαµβάνει φωτιά από κακόβουλες πράξεις και τροµοκρατικές ενέργειες για την 
ασφαλιστική αξία που πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

4. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα για κάλυψη φροντίδας 
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ατυχήµατος και πυρός που να περιλαµβάνει φωτιά από κακόβουλες πράξεις και τροµοκρατικές 
ενέργειες για την ασφαλιστική αξία που πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

 

5. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα λεωφορεία για κάλυψη φροντίδας ατυχήµατος, θραύση 
κρυστάλλων και πυρός που να περιλαµβάνει φωτιά από κακόβουλες πράξεις και τροµοκρατικές 
ενέργειες για την ασφαλιστική αξία που πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

6. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα µηχανήµατα έργου για κάλυψη φροντίδας ατυχήµατος και 
πυρός που να περιλαµβάνει φωτιά από κακόβουλες πράξεις και τροµοκρατικές ενέργειες για την 
ασφαλιστική αξία που πίνακα του Παραρτήµατος Α. 

7. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα µηχανήµατα έργου για κάλυψη αστικής ευθύνης για τη 
λειτουργία τους ως εργαλείο µε καλύψεις για σωµατικές βλάβες τρίτων 25.000 € τουλάχιστον και για 
υλικές ζηµιές 12.500 € τουλάχιστον.  

8. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα αυτοκίνητα (µοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά, 
απορριµµατοφόρα, λεωφορεία) του πίνακα του Παραρτήµατος Α για κάλυψη οδικής βοήθειας.  

9. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα αυτοκίνητα έως 30 φορολογίσιµους ίππους για κάλυψη 
θραύσης κρυστάλλων. 

Από το κόστος έκαστης συµπληρωµατικής προσφοράς (από 1 έως 9 ως άνω), ο ∆ήµος θα κρίνει 
για το συµφέρον ή µη της ανάθεσης για τις επιπλέον ζητούµενες καλύψεις. 

Έκαστη ενδιαφερόµενη ασφαλιστική εταιρία για τη συµµετοχή της στη διαδικασία πρέπει να 
προσκοµίσει εν ισχύ Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
ανέρχεται σε 59.900 € συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων. 

Ο ∆ήµος θα ασφαλίσει επίσης και όποιο τυχόν νέο όχηµα προµηθευτεί εντός του 2016 µε τον 
ανάδοχο της σύµβασης που θα συναφθεί για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, 
µε κόστος ανάλογο µε αυτό που θα προσφερθεί για παρόµοια οχήµατα – µηχανήµατα έργου. 

Η σκοπιµότητά της εν λόγω προµήθειας παροχής υπηρεσίας έχει εγκριθεί µε την 179/2015 Απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Ο Συντάξας                                                                                                                       Θεωρήθηκε 

 

Μαντόπουλος Σπύρος                                                                                    Απόστολος Παπαδόπουλος 

∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών                                                Μηχανολόγος Μηχανικός 

                                                                                                                     Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  

                                                                                                                               Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

  

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

BONUS MALUS / 
cc / Φορ. Ίπποι / 

Ισχύς 
Ηµεροµηνία 
1ης αδείας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

                  

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 

1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ 717   1 / 110cc 05/07/04     

2 ΜΟΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΤ3980   1 / 50cc 26/04/02   
  

3 ΜΟΤΟ PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 
ZXH 
0902   02/Φεβ 28/03/03   

  

4 ΜΟΤΟ  PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 2 / 151cc/2/- 05/08/04   

  

5 ΜΟΤΟ SKOOTER HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A5031515 2 / 125cc/2/9 24/02/12   

  

6 ΜΟΤΟ SKOOTER HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A5031554 2 / 125cc/2/9 24/02/12   

  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY  KHI 3017 JSAFJB33N00135603 1/1298cc/9/- 14/05/01   

  

8 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY  KHI 3159 JSAFJB43V00117002 1/1328cc/9/- 20/11/01   

  

9 ΕΙΧ AUDI A6 - 2,0 TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N039223 1/1984cc/14/- 05/11/07   

15000 

10 ΕΙΧ SUZUKI VITARA 
ΚΗΗ 
2172   06/14 15/04/08   

12000 

11 ΕΙΧ  SKODA  FABIA  
ΚΗΗ 

  01/Αυγ 10/09/09   
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2233 

12 ΕΙΧ SMART MERCEDES 
ΚΗΗ 
5530   08/Ιουλ 26/01/11   

  

13 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 1/1587cc/11/- 29/10/01   

  

14 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 

VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373 2/-/14/- 01/06/04   

  

15 ΕΙΧ 
SANTANA MOTOR 

SAMURAI MENTAL T 
ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 3/1298cc/9/- 19/12/94   

  

16 ΕΙΧ 
SANTANA MOTOR 
SAMURAI CABRIO  

ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 1/1298cc/9/- 16/05/95   

  

17 ΕΙΧ HYUNDAI MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 3/2351cc/16/- 28-09/2005   

  

18 ΕΙΧ HYUNDAI MOTOR C 
KHI  

7262 KMJWH7WP4U557263 1/2351cc/16/- 29/09/05   

  

19 ΕΙΧ 
MATRIX HYUNDAI 

MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 3/1599cc/11/- 24/09/02   

  

20 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY  KHI 3018   2/1242cc/9/44KW 14/05/01   
  

21 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 
ΚΗΗ 
6415 ZFA16900001265864 1/1242cc/9/ 44KW 16/12/08   

  

ΦΟΡΤΗΓΑ 

22 ΕΙΧ 
SUZUKI SUPER 

CARRY  
ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 1/-/7/- 03/03/97 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

23 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/05/05 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

5000 

24 ΦΙΧ FIAT  
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 6/1360cc/10/54KW 19/11/08 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  

  

25 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 12/-/17/- 13/08/01 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

26 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7292 JMZUN82426W385887 5/-/17/- 01/03/06 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

4000 

27 ΦΙΧ 
MAZDA 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) KHI 7293 JMZUN82426W385912 4/-/17/- 01/08/06 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

4000 
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28 ΦΙΧ 
MAZDA STRETCH 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 10/12/02 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

29 ΦΙΧ 
MAZDA STRETCH 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 2/-/17/- 10/12/02 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

3000 

30 ΦΙΧ 
MAZDA RAP CAB 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 1/-/17/- 24/05/04 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

3000 

31 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L200007 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- 08/11/99 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

32 ΦΙΧ 

FORD WERKE VAN 
1,8 TRANSIT 
CONNECT  ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U80656 1/-/12/- 15/11/07 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

5000 

33 ΦΙΧ DAEWOO  
KHH 
2261 SUL360424Y0068436 3/1995cc/14/- 30/10/08 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

34 ΦΙΧ 
TOYOTA (ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) KHI3019 JT121LK1100017566 1/-/14/- 22/05/01 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

35 ΦΙΧ 
VOLKSWAGEN 

ANOIKTO 
KHO 
6182 WV2ZZZ24ZFHO55159 5/-/13/- 27/06/00 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

36 ΦΙΧ 
VAN FORD TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 6/2261cc/15/107KW 29/09/08 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

5000 

37 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 1/-/35/- 02/08/04 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

38 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 1/-/16/- 24/05/04 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

39 ΦΙΧ 

FORD WERKE VAN 
1,8 TRANSIT 
CONNECT  ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 1/-/12/- 15/11/07 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

5000 

40 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

MMBCNK74OYD-
014622 1/-/17/- 19/01/00 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

41 ΦΙΧ MITSUBISHI L200008 
ΚΗΟ 
6132 MMBCNK750XD046558 1/-/16/- 24/08/99 

ANOIKTO ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 1/-/17/- 06/10/99 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

43 ΦΙΧ MERCEDES 
ΖΥΜ 
5856 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/09/08 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
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44 ΦΙΧ VOLVO  
ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 1/-/ 33/- 23/11/00 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

45 ΦΙΧ VOLVO  
ΚΗΟ 
6166 ΥΒ1Ε4C42ΧΒ226284 2/-/ 33/- 10/08/00 

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

46 ΦΙΧ MITSUBISHI L200 
ΚΗΟ 
5730 JMBCNK320NP000718 1/-/ 14/- 28/07/93 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

47 ΦΙΧ VOLVO  KHI 7296 YV2EE00A96B416759 5/-/33/- 29/03/06 
ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

15000 

48 ΦΙΧ IVECO  KHI 3183 ZCFA80D1202429282 2/-/35/- 02/08/04 
ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

10000 

49 ΦΙΧ MAN  ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 7/-/60/- 06/02/06 
ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

10000 

50   MITSUBISHI ANEY JMBGZPA5VYA000836     ΦΟΡΤΗΓΟ Τ<=3,5 

  

51 ΦΙΧ MERCEDES  
ΥΥΝ 
7097 314051-14-402716 1/-/23/- 16/03/90 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ - 
ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ 

  

52 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/06/96 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ∆ΑΤΟΣ 

  

53 ΦΙΧ 
ΤΟΥΟΤΑ 2.5 144EC 

4*4 BASE HILUX ΑΝΕΥ MROHR22G101514594 2/-/-/144HP     

  

54 ΦΙΧ 
NISSAN MOTOR 

(ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 5/-/16/- 05/02/08 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

55 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 (ΠΥΡ/ΚΟ 

ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 6/2499cc/17/100KW 23/09/08 ΦΟΡΤΗΓΟ  

  

56 ΦΙΧ MERCEDES  KHO5556 WDB675094-15-9 2/-/36/- 06/10/92 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

  

57 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 1/-/36/- 11/07/96 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

  

58 ΦΙΧ 
MERCEDES 11.17 

Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 2/-/-/170HP     

  

59   MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 -/12419/75/397KW 15/05/13 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

80000 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

60 ΦΙΧ DAMLER CRYSLER  KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/03/02 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
10000 

61 ΦΙΧ DALMER CRYSLER  KHI 6566 WDB9505361K817901 6/-/38/- 31/01/05 
ΠΡΕΣΣΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

20000 
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62 ΦΙΧ 
MERCEDES 

(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
ΖΥΗ 
2717 WDB6521631K102243 1/-/66/- 12/12/00 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

63 ΦΙΧ MERCEDES 
ΖΥΧ 
9376 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 07/07/06 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

20000 

64 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)  

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 9/6693cc/40/163KW 10/07/09 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

25000 

65 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 8/6374cc/38/210KW 12/01/11 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 

66 ΦΙΧ 
MERCEDES 

DAIMLER CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 6/-/38/- 08/09/05 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

20000 

67 ΦΙΧ  ISUZU NPR75  
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 2/5193cc/31/140KW 31/01/12 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

45000 

68 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 1/-/57/- 21/07/97 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

69 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΟ 
5502 385383-14-693273 1/-/75/- 19/05/92 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

70 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ (ΜΕ 

ΑΡΠΑΓΗ) 
ΚΗΟ 
5798 620113151/24855 6/-/88/- 21/01/94 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

71 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 1/6374cc/38/210KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 

72 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 1/6374cc/38/210KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

70000 

73 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 1/6374cc/38/210KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 

74 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 -/6693/40/163,2KW 14/02/13 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

80000 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

75 ΛΕ MAN  
ΚΗΗ 
2253    XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 28/04/06 19 θέσεων 

20000 

76 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 3/-/41/- 02/07/01 35 θέσεων 
10000 

77 ΛΕ FIAT IVECO  ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 1/-/35/-  03/06/03 34 θέσεων 

10000 
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78 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152  1/-/25/- 28/04/06 
19 καθηµένων και 
21όρθιων  θέσεων 

  

79 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151  2/-/25/- 12/04/06 
19 καθηµένων και 20 

όρθιων  θέσεων 

  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

80 ΜΕ MERCEDES  
ME 

83637 3810071464 2246 1/-/-/130HP 15/03/05 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

  

81 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

56545 VWAL8034YVA400090 1/-/-/136HP 24/09/98 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
  

82 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

59569 VWAM1136LWA407765 1/-/-/157HP 10/08/00 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
  

83 ΜΕ DULEVO  
ME 

67403 2004V00196 1/-/-/62HP 08/03/02 ΣΑΡΩΘΡΟ 
  

84 ΜΕ BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 9/-/30/-   ΣΚΟΥΠΑ 

50000 

85 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 

84680 5000A00044 1/-/ -/110HP 16/05/05 ΣΑΡΩΘΡΟ 
  

86 ΜΕ RAVO  ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 40000 

87 ΜΕ AZZURA MATHIEU 
ΜΕ 

114472 30409 2/-/-/95PS 18/03/10 ΣΑΡΩΘΡΟ 
20000 

88 ΜΕ FORD  ΑΝΕΥ 837710 8/-/ 18/-   
ΟΧΗΜΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

  

89 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-UNIMOG 
ΜΕ 

104745 WDB4051011V214346 6/-/-/156PS 11/07/08 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(ΣΑΡΩΘΡΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ) 

40000 

90 ΜΕ 
MERCEDES BENZ 

SCHMIDT 
ΜΕ 

112534 WDB 4050501V219456 7/-/-/156PS 14/07/09 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ- 
ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

40000 

91 ΜΕ CASE 40XT  
ΜΕ  

84683 JAF 412326 1/-/-/56HP 16/05/05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
10000 

92 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/02/98 
ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10000 

93 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

59570 CGG0190529 1/-/-/100HP 10/08/00 
ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10000 

94 ΜΕ CASE 580 SLE  
ΜΕ 

84682 CCG 166383 2/-/-/90HP 17/02/98 
ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10000 

95 ΜΕ JCB  
ΜΕ 

88139 SLP 3CXTSWE0475203 4/-/-/86HP 04/04/06 
ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

30000 

96 ΜΕ CASE  ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   ΦΟΡΤΩΤΗΣ 10000 
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97 ΜΕ 
FAI-KOMATSU WB9 

7Ρ-2 
ΜΕ 

122412 97F20561 2/-/-/98HP 06/11/11 
ΕΚΣΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10000 

98 ΜΕ RAM EUROPE  
ΜΕ 

84681 6808 1/-/-/113HP 16/05/05 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
10000 

99 ΜΕ FOREDIL MACCHINE  
ME 

62344 6730 11/-/-/113HP 07/06/01 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
10000 

100 ΜΕ MAZDA  
ΜΕ 

79704 
JMZUN 8242 4W 

326941 2/-/-/107HP 15/06/04 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

3000 

101 ΜΕ MAZDA  
ME 

107323 JMZUN82128W636518 5/-/-/143PS 27/11/08 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

3000 

102 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR ΑΝΕΥ   9/-/146/-   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

  

103 ΜΕ IVECO-EUROCARGO  
ΚΗΗ 
6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

20000 

104 ΜΕ MITSUBISHI  
ΜΕ 

104809 
MMBCNKB40 7D 

025175 4/-/-/136PS 19/09/08 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

5000 

105 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 

107337 WF0BMDE40XW127539 1/-/-/109PS 16/12/08 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

8000 

106 ΜΕ CHINETTI - IVECO 
ΜΕ 

67452 ZCFA1RGH002350567 1/-/-/227HP 22/04/02 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

20000 

107 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 

99920 ZCFB1JJ8202497831 4/-/-/239PS 10/09/07 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ - 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

20000 

108 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 

107371   -/-/-/- 28/01/09 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
  

109 ΜΕ MERCEDES UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 

104749   -/-/-/- 16/07/08 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 
15000 

110 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 

124981 GF1600LOADER 36 27/11/13 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

30000 

111 ME DAIMLER - BENZ 
ME 

124336 WDB61526415221211 -/-/-/216PS 12/02/13   

  

112 ΜΕ UNIMOG ANEY 013578 - / 5700 / - /  130 PS 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚ. 

1972  

5.000 

113 ΜΕ MAN ANEY 017343 - / 9973 / - / 269 PS 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚ. 

1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

10.000 

Ο Συντάξας                                                                                                                      Θεωρήθηκε 
 
Μαντόπουλος Σπύρος                                                                                    Απόστολος Παπαδόπουλος 
 
∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών                                                Μηχανολόγος Μηχανικός 
                                                                                                                     Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  
                                                                                                                               Περιβάλλοντος 


