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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-11-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..354/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..23η/11-11-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..11η Νοεµβρίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..31104/7-11-2016.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την πραγµατοποίηση της 
δηµόσιας   σύµβασης ΄΄Παροχή υπηρεσιών για την διαδικασία κατάρτισης των 
δασικών χαρτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4389/2016΄΄». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηµα της κ. ∆ήµητρας Κουβέλη  για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
ζηµιάς των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα του κ. Κριεµάδη  Σταµατίου για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά 
του ελαστικού του ΙΧΕ αυτ/του του από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηµα του κ. Κεράτσα Ιωάννη περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
(2) δύο ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτο/του του από πτώση σε κανάλι οµβρίων στο 
οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηµα της κ. Σφήνα Σουλτάνας για καταβολή αποζηµίωσης λόγω ζηµιάς 
των ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώµατος». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Ασφάλιση Μεταφορικών 
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 85.760,23 ευρώ για το 
έργο: «Ανακατασκευή- Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 303.328,59 € για το 
έργο: «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά της από εκτελούµενες 
εργασίες εργαζοµένου µε χλοοκοπτικό». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του λόγω πρόσκρουσης σε 
κοµµένο κορµό δένδρου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 45,46€  για την 
‘συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’». 

 
 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 Ο ∆Σ κ. Κριεµάδης απείχε της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης για ηθικούς λόγους καθώς ο αιτών τύγχανε ανιψιός του. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..354/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης και ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την «Ασφάλιση Μεταφορικών 
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
δ) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν η ανάγκη 
ασφάλισης των οχηµάτων του ∆ήµου. 
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1. για την έγκριση της µε αριθµό 27/2016 Μελέτης «Ασφάλιση 

Μεταφορικών Μέσων», CPV ειδών 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.900,00 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,   

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού 

µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών 
του ∆ήµου, 

 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του 

∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 59.900,00 
Ευρώ  µε χρέωση ποσού 37.600,00 € στους  Κ.Α. 10.6253 (µε  ποσό 
2.600,00€), 15.6253 (µε ποσό 3.000,00€), 20.6253 (µε ποσό 
4.000,00€), 25.6253 (µε ποσό 10.000,00€), 35.6253 (µε ποσό 
9.000,00€), 70.6253 (µε ποσό 9.000,00€) µε τίτλο “Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων” , έτους 2016 και το υπόλοιπο ποσό των 
22.300,00€ στο έτος 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α.  

 
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016).  

 
 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
� τον Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 
� Τις αριθ. 864-869/2016 ΠΑΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
      

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 27/2016 Μελέτη «Ασφάλιση Μεταφορικών 
Μέσων», CPV ειδών 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.900,00 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,   

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού 

µειοδοτικού διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ



Σελίδα 4 από 39 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./...../2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
ΤΗΛ : 213 2030636.- Fax : 2132030630 
e-mail:vorria@dionysos.gr  
                                                               

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  CPV 66514110-0 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2017 – 31.12.2017» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.900,00€ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν : 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 
του Ν.3536/07  

3. Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010):Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

5. Του Π.∆. 166/03 (ΦΕΚ 138Α): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές. 

6. Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.  
7. Του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ-13 Α/5-2-16) «…σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης…» 
8. Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 875/05.04.2016 της Τραπέζης Ελλάδος  
9. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της εν 

λόγω υπηρεσίας . 
10. Τις αριθ. πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 460/6280/6.3.2015 

(Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
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11. Την 90/17.05.2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας /υπηρεσίας. 

12. Την υπ΄ αριθ. 27/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

13. Την …../2016   Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη για την  «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 59.900,00 Ευρώ  µε χρέωση ποσού 37.600,00 € στους  Κ.Α. 
10.6253 (µε  ποσό 2.600,00€), 15.6253 (µε ποσό 3.000,00€), 20.6253 (µε ποσό 4.000,00€), 
25.6253 (µε ποσό 10.000,00€), 35.6253 (µε ποσό 9.000,00€), 70.6253 (µε ποσό 9.000,00€) 
µε τίτλο “Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων” , έτους 2016 και το υπόλοιπο ποσό των 
22.300,00€ στο έτος 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α  β) η υπ΄αριθ. 27/2016 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  για την  ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης 
Μεταφορικών Μέσων 01-01-2017-----31-12-2017» γ) οι επισυναπτόµενοι όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών «Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 01-01-2017-----31-12-2017. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

CPV 66514110-0 
Συνοπτικός διαγωνισµός για ανάδειξη 
µειοδότη µε σύναψη σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει του κόστους µε χρήση 
προσέγγισης κόστους-
αποτελεσµατικότητας , όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και  
προσδιορίζονται µε την 27/2016 µελέτη 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ηµεροµηνία: 
Ηµέρα: 
Ώρα: 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού δηµαρχείου, 
∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 01-01-
2017-----31-12-2017   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 59.900,00€  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  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.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ∆ηµαρχείο, ∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. 
Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος 
Στέφανος, Τ.Κ. 14565 Τµήµα Προµηθειών  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του δηµοσίου 
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και τρίτων νόµιµες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  

 
 

. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την «Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων 01-01-2017-----31-12-2017» για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου 
∆ιονύσου  συνολικού προϋπολογισµού 59.900,00€ όπως προσδιορίζονται µε την 27/2016 
µελέτη τη ∆/νσης Περιβάλλοντος (παράρτηµα Α), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 
4412/2016 και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 
3 ) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 
 
2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος 01/01/2017—31/12/2017  
 
3) ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως τη (ηµέρα)  
..../...../2016 &  
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

Ηµεροµηνία  

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στους τοµείς που αφορούν στο 
αντικείµενο της υπηρεσίας και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της 
παρούσας ,λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου  
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση 
της επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00 €.  
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους  και συγκεκριµένα :  
Με χρέωση ποσού 37.600,00 € στους  Κ.Α. 10.6253 (µε  ποσό 2.600,00€), 15.6253 (µε ποσό 
3.000,00€), 20.6253 (µε ποσό 4.000,00€), 25.6253 (µε ποσό 10.000,00€), 35.6253 (µε ποσό 
9.000,00€), 70.6253 (µε ποσό 9.000,00€) µε τίτλο “Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων” , 
έτους 2016 και το υπόλοιπο ποσό των 22.300,00€ στο έτος 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α  β) η 
υπ΄αριθ. 27/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  για την  ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών «Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων 01-01-2017-31-12-2017» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή :∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού)  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 
Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Τηλέφωνο : 213-2030636 (όλες τις εργάσιµες ηµέρες 13:00 -15:00). 
Τηλεµοιότυπο: 2132030630 
AΦΜ: 997690910 
∆ΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού :Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 2132030636 (13:00-15:00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: vorria@dionysos.gr.  
β. Τεχνικές προδιαγραφές : ∆/νση Περιβάλλοντος, τηλ. - 2108004830 (13:00-15: 00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: papadopoulos@dionysos.gr.  

 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 
προκήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήµατα «Α΄» (Γενικοί όροι), «Β΄» 
(Ειδικοί Όροι), «Γ΄» (Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «∆΄» (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτηµα «Γ’» κατισχύουν των γενικών όρων .  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α΄» Γενικοί όροι 
«Β΄» Ειδικοί όροι 
«Γ΄» Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆΄» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου, 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  
καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός.  
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2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται 
από το πρωτόκολλο µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι την µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού   
3. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
4. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο 
συµφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα).  
 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εµπεριέχει 
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, 
παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις 
 
6.1. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη  
‘’ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’: 
 
Ι.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµφώνως περ. (αα) του εδ. 
(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 
 
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
 
(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσής της : 
i. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συµφώνως 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
iii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου. 
iv. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, συµφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 
Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ανωτέρω παραγράφου θα συντάσσεται ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρµόδιο πρόσωπο ή 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (µε προσκόµιση αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
 
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6(α)(1)(β) παρόντος παραρτήµατος συµφώνως άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΙΙ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο σύστασης 
εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
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ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό τους συµφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016. 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα των Νοµικών Προσώπων (Οικονοµικών 
Φορέων ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 
 
IV. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η οποία πρέπει να φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί 
όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
6.2 Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’: 
 
I. Πίνακας προσφερόµενων ειδών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Πινάκων Υπηρεσιών και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. 
ΙΙ. Πιστοποιητικά  , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.27/2016 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
III  Επί ποινή αποκλεισµού, είναι υποχρεωτική η υποβολή κατάλληλων νοµικών εγγράφων µε 
τα οποία θα αποδεικνύεται  από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν στην ασφάλιση 
πρόσωπο πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ) για λογαριασµό ποιας ή ποιών 
ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβεί και η υποβολή αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε 
αυτήν, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από 
την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση (και αποδοχη από την πλευρά της Ασφαλιστικής ότι 
δέχεται τη συνεργασία και την υποβολή προσφοράς προς το ∆ήµο ∆ιονύσου) 
 
6.3 Σε Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Ι. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: (Η οικονοµική προσφορά να προσκοµίζεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή (οπτικό ή µαγνητικό µέσο, π.χ cd κτλ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. 
 
ΙΙ. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για τα είδη που αναφέρονται  
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος «Γ΄». Κριτήριο σύναψης σύµβασης θα 
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάση του κόστους µε χρήση προσέγγισης 
κόστους-αποτελεσµατικότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ (ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3).  
 
ΙΙΙ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της 
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
IV. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική 
ολοκλήρωση της σύµβασης . Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της 
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προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική 
παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου του Παραρτήµατος «Γ΄». 
 
V. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
VI. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  
VII. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
I.  Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, το κάθε µέλος θα πρέπει να διαθέτει 
το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών που είναι τα ελάχιστα τα οποία πιστοποιούν την 
επάρκεια των συµµετεχόντων για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. 
 
II. Στην περίπτωση που στον παρόντα διαγωνισµό οι συµµετέχοντες είναι νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί (όχι δηλαδή φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει 
επιπροσθέτως των ανωτέρω να υποβάλλεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι το άτοµο που θα αναλάβει την προµήθεια των ειδών  θα 
παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα στοιχεία του εν 
λόγω ατόµου δύναται να δηλωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν της κατακυρωτικής απόφασης 
και προ της υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τους οικονοµικούς 
φορείς ισχύουν τα αναφερόµενα σε άρθρο 19 του Ν. 4412/16. 
 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο Γραφείου 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου, 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  
καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός. Εκπρόθεσµες προσφορές 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  και 
έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) 
ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240 ηµέρες. 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 
 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
γ. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
δ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση. 
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 
ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
θ. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
ι. Προσφορά που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν κόστος του της µελέτης  
ια. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα 
ενώπιων της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών , µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 
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• Κάθε φάκελος που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  , µονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο 
• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από 

την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
• Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και τις 

τεχνικές προσφορές, αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
• Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες µόνο προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντα ή δεν θα 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
Σε περιπτώσεις που λόγο του πλήθους των προσφορών και του όγκου των στοιχείων 
τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών 
δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ορίσει στο 
πρακτικό της ηµεροµηνία και ώρα- που θα γνωστοποιήσει στους διαγωνιζόµενους-
συνέχισης της διαδικασίας, οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε 
φροντίδα του προέδρου της Ε.∆., προκειµένου να αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές την ηµεροµηνία που 
θα ορισθεί. 

• Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστέφονται 
στους ενδιαφερόµενου. 

• Σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον προσωρινό µειοδότη- 
προµηθευτή -και αποστολή του προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή  

• Έπειτα από την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής γίνεται Πρόσκληση από την  
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προς τον προσωρινό µειοδότη για την προσκόµιση όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παράρτηµα Β της διακήρυξης. 

• Έλεγχος των δικαιολογητικών και σύνταξη πρακτικού µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά προσδιορίζεται βάση του κόστους µε χρήση προσέγγισης κόστους-
αποτελεσµατικότητας και συγκεκριµένα (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ  της παρούσας) : 
 
.Η αξιολόγηση περιλαµβάνει κριτήρια όπως: 
Κ1) ποιότητα – αξία του βασικού ασφαλιστικού πακέτου µε όποιες τυχόν προσφερόµενες 
παροχές το συνοδεύουν (φιλικός διακανονισµός, φροντίδα ατυχήµατος, κλπ) καθώς επίσης 
των τυχόν επιπλέον προσφερόµενων παροχών που συνοδεύουν τις συµπληρωµατικές 
προσφορές που ζητήθηκαν, 
Κ2) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση όπως ο χρόνος αποζηµίωσης. 
 
Η στάθµιση που προσδίδεται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι από 0,5 αντίστοιχα 
(συνολικό άθροισµα συντελεστών στάθµισης : 1).  
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Η βαθµολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο :  
Β=0,5*K1 + 0,5 *K2. 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς του συµµετέχοντα προς τη βαθµολογία 
της. 
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη τιµή της 
προσφοράς και το κόστος (του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκριτική τιµή προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο 
(προσφορά συµµετέχοντα) / (κόστος ενδεικτικού προϋπολογισµού 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή κατά 
της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών συµφώνως άρθρου 127 ,Ν.4412/2016. 
 
2. Η ένσταση υπόβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών , µετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από έκδοση 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το  παράβολο επιστρέφεται µε 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 
α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, µετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 
β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 
γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες 
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
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µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου ∆ιονύσου , ο 
προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης που θα περιλαµβάνει: 
 

• Τον τόπο και το  χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
• Την συµφωνηθείσα τιµή. 
• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
• Τον τρόπο παραλαβής. 
• Τον τρόπο πληρωµής  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού  
• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 
2. Η Σύµβαση ισχύει για ένα (1) έτος.  
 
3. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
ολοκλήρωση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και 
κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς 
της προσφοράς, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο. 
 
7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση σε προθεσµία 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού 
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από τον ∆ήµο προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , 
η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
8. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιµήµατος της «Σύµβασης», 
σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος µεγαλύτερης του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης του  συνόλου  των υπηρεσιών Παραρτήµατος «Γ΄» κατά  
εξήντα (60) ηµέρες.  
 
2. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συµβάσεις συνολικού τιµήµατος 
άνευ ΦΠΑ, ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των δέκα (10.000,00) ευρώ. 
 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
του συµβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο µήνες µετά την οριστική και 
ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια  ειδών. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίµου. 
 
7. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
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9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ  
 
1. Έναρξη παράδοσης των αγαθών: Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ωστόσο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνηθεί από τα δύο µέρη η τοποθέτηση της 
παραγγελίας µπορεί να γίνει µετά την ανάδειξη Αναδόχου και πριν την υπογραφή σύµβασης. 
Σε αυτή τη περίπτωση, η παράδοση θα γίνεται µε την έκδοση δελτίου αποστολής και 
προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια κατά περίπτωση Επιτροπή, ενώ η 
έκδοση του σχετικού τιµολογίου πώλησης και οριστική παραλαβή θα εκδίδονται µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
  
4. Η παραλαβή των υπηρεσιών  θα γίνει από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα «Γ» µε τα άρθρα 216 και 219 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, που 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου και 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε παράγραφο 2 άρθρου 217 Ν. 4412/2016. 
 
6. Σε περίπτωση που τα  ασφαλιστήρια  δεν παραδοθούν από τον ανάδοχο µέσα στα χρονικά 
όρια που ορίζονται στην διακήρυξη , του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο 
κυρώσεις. 
 
7.πίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη 
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει 
τη Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε 
µετά από αίτησή του σύµφωνα µε άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 . 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του ∆ήµου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
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αρµοδίου οργάνου (αρµόδια επιτροπή ∆ηµου ∆ιονύσου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και πάντως µέχρι τη 
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, συµφώνως άρθρου 217 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του 
Ν.4412/2016. 
 
6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης 
παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου ∆ιονύσου από την 
µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
10. Σε περίπτωση παράδοσης ασφαλιστηρίων , που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των 
παραδοτέων αυτών µε άλλα που να είναι συµφώνως των όρων της σύµβασης, εντός 
προθεσµίας που θα οριστεί µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε 
παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα αυτών που 
απορρίφθηκαν εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις (παρα. 2 άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, µε το 
αναλογούντα Φ.Π.Α. , µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.  
Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  αγαθών µε το 
πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα. 
 
3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 

ΑΔΑ: ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ



Σελίδα 18 από 39 
 

5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
 
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 
θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε τις κάτωθι κρατήσεις: 
α.  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,10% 
β. Χαρτόσηµο επί της κράτησης (α): 3% 
γ. Υπέρ ΟΓΑ επί της κράτησης (β): 20% 
 
 
8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 φόρος εισοδήµατος 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για πώληση αγαθών. 
 
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
∆εν απαιτείται η κατάθεση δειγµάτων µε την υποβολή προσφοράς για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι 
δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στην Αθήνα. 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν . Αν δεν 
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης. 
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2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής κατά περίπτωση έως την καταληκτική ική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας 
της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού 
5) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση.  
6) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α'188). 
. 

 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
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- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένου, µαζί µε τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το 
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) 
στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των 
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της Εταιρείας στη συγκεκριµένη 
διαδικασία.  
--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. 

 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου 
εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για 
το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων 
δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά 
Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των 
αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την 
έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.  
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση 
(ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  

• Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  

• Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  

• ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της 
προµήθειας  

• ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας  

• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό 
και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη 
συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο ∆ιαγωνισµό 
 
 
 
 
 
 
  Η Αντιδήµαρχος  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   27 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
 

 
   

 
 
 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 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 1.1.2017 έως 31.12.2017. 
 
Η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις 
του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
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. 
 

ΑΔΑ: ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ



Σελίδα 23 από 39 
 

Β. Εκτός της ανωτέρω προσφοράς µε τις καλύψεις που περιγράφηκαν, 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 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 τις αρπάγες (µε α/α 43,44,45,47,48,49) για ασφάλιση και 
ως εργαλείο  µε καλύψεις για σωµατικές βλάβες τρίτων 25.000 € τουλάχιστον και για υλικές 
ζηµιές 12.500 € τουλάχιστον 
 
9. Συµπληρωµατική προσφορά για όλα τα αυτοκίνητα (µοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά, 
απορριµµατοφόρα, λεωφορεία) του πίνακα του Παραρτήµατος Α για κάλυψη οδικής βοήθειας.  
 
10. 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 αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασης και εν ισχύ Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου ανέρχεται σε 59.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων. 
 
Ο ∆ήµος θα ασφαλίσει επίσης και όποιο τυχόν νέο όχηµα προµηθευτεί εντός του 2017 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. 
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Η σκοπιµότητά της εν λόγω προµήθειας παροχής υπηρεσίας έχει εγκριθεί µε την 90/2016 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
 
Μαντόπουλος Σπύρος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών    Μηχανολόγος Μηχανικός 
Υπολογιστών      Προϊστάµενος  
       ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      
 
 
    ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΑΞΙΑ 

1 Οχήµατα του συνηµµένου παραρτήµατος Α, µε καλύψεις 
όπως  αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας 
µελέτης 

118 59.900,00€ 

    

  
Γενικό σύνολο ολογράφως: Πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
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Μαντόπουλος Σπύρος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών    Μηχανολόγος Μηχανικός 
Υπολογιστών      Προϊστάµενος  
       ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

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   

14000 

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

8000 

11 ΕΙΧ  SKODA  FABIA  
ΚΗΗ 
2233   01/Αυγ 10/09/09   

  

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   
  

ΑΔΑ: ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ
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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 

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 
ΚΗΗ 
6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/09/08 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 

ΑΡΠΑΓΗ 

  

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ 

ΑΡΠΑΓΗ 

  

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 
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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 

60  MERCEDES 
ΚΗΗ 
2304 WDB96720710085210 170HP  ΦΟΡΤΗΓΟ 

75278 

61  DAIHATSU 
YYO 
7533  19HP 16/1/91 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

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

10000 

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

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

20000 

64 ΦΙΧ 
MERCEDES 

(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
6442 WDB6521631K102243 1/-/66/- 12/12/00 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

65 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 07/07/06 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

20000 

66 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)  

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

25000 

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

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 

68 ΦΙΧ 
MERCEDES 

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

20000 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

45000 

70  ISUZU  JAANPR75HF7106999 
31  

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

89280 

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

  

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

73 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ (ΜΕ 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

  

74 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 
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75 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

70000 

76 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

60000 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

80000 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

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

20000 

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

10000 

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

10000 

81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

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

15000 

82 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

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

15000 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

83 ΜΕ MERCEDES  
ME 

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

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

5000 

84 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

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

5000 

85 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

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

5000 

86 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 

131156  136HP 1/9/2016 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
97139 

87 ΜΕ DULEVO  
ME 

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

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

50000 

89 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 

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

90 ΜΕ RAVO  ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 
40000 

91 ΜΕ AZZURA MATHIEU 
ΜΕ 

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

20000 

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

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

  

93 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-UNIMOG 
ΜΕ 

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

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
(ΣΑΡΩΘΡΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ) 

40000 

94 ΜΕ 
MERCEDES BENZ 

SCHMIDT 
ΜΕ 

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

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ- 
ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

40000 

95 ΜΕ CASE 40XT  
ΜΕ  

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

10000 

96 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

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

10000 

97 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

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

10000 

98 ΜΕ CASE 580 SLE  
ΜΕ 

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

10000 

99 ΜΕ JCB  
ΜΕ 

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

30000 

100 ΜΕ CASE  ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

10000 
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Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
 
Μαντόπουλος Σπύρος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών    Μηχανολόγος Μηχανικός 
Υπολογιστών      Προϊστάµενος  
       ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

101 ΜΕ 
FAI-KOMATSU WB9 

7Ρ-2 
ΜΕ 

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

10000 

102 ΜΕ RAM EUROPE  
ΜΕ 

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

10000 

103 ΜΕ FOREDIL MACCHINE  
ME 

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

10000 

104 ΜΕ MAZDA  
ΜΕ 

79704 
JMZUN 8242 4W 

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

3000 

105 ΜΕ MAZDA  
ME 

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

3000 

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

5000 

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

20000 

108 ΜΕ MITSUBISHI  
ΜΕ 

104809 
MMBCNKB40 7D 

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

5000 

109 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 

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

 
8000 

110 ΜΕ CHINETTI - IVECO 
ΜΕ 

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

20000 

111 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 

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

20000 

112 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 

107371   -/-/-/- 28/01/09 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

  

113 ΜΕ MERCEDES UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 

104749   -/-/-/- 16/07/08 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

15000 

114 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 

124981 GF1600LOADER 36 27/11/13 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 

30000 

115 ME DAIMLER - BENZ 
ME 

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

  

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

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚ. 

1972  

5.000 

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

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚ. 

1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

10.000 

118 ΜΕ BOBCAT  B3GZ11114 62HP 21/9/16  

73250 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 
Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να συµµετέχουν για όλα τα οχήµατα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
 
Άρθρο 2 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στο φάκελο της Τεχνικής τους προσφοράς στοιχεία 
και πληροφορίες που θα βοηθήσουν την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στην αξιολόγηση των 
ασφαλιστικών προϊόντων. 
 
Άρθρο 3 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86). 
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάση του κόστους 
µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας. 
 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει κριτήρια όπως: 
Κ1) ποιότητα – αξία του βασικού ασφαλιστικού πακέτου µε όποιες τυχόν προσφερόµενες 
παροχές το συνοδεύουν (φιλικός διακανονισµός, φροντίδα ατυχήµατος, κλπ) καθώς επίσης 
των τυχόν επιπλέον προσφερόµενων παροχών που συνοδεύουν τις συµπληρωµατικές 
προσφορές που ζητήθηκαν, 
Κ2) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση όπως ο χρόνος αποζηµίωσης. 
 
Η στάθµιση που προσδίδεται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι από 0,5 αντίστοιχα 
(συνολικό άθροισµα συντελεστών στάθµισης : 1).  
Η βαθµολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο :  
Β=0,5*K1 + 0,5 *K2. 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς του συµµετέχοντα προς τη βαθµολογία 
της. 
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη τιµή της 
προσφοράς και το κόστος (του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκριτική τιµή προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο 
(προσφορά συµµετέχοντα) / (κόστος ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε 
 
Μαντόπουλος Σπύρος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε38 Χειριστής Ηλεκτρονικών    Μηχανολόγος Μηχανικός 
Υπολογιστών     Προϊστάµενος  
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      ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

         

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./...../2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Βορρία  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
e-mail: vorria@dionysos.gr  
                                                              

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

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 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ
ΦΟΡΑ 

(€) 

                
  

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   

 

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

 

11 ΕΙΧ  SKODA  FABIA  ΚΗΗ 
2233 

  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/9/44

KW 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 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

  

23 ΕΙΧ 
MITSUBISHI 4x4 

L200005 ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 4/-/17/- 25/05/05 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

24 ΦΙΧ FIAT  
ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 

6/1360cc/10/5
4KW 19/11/08 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  

  

25 ΦΙΧ 
MAZDA 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

  

26 ΦΙΧ 
MAZDA 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

27 ΦΙΧ 
MAZDA 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

31 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L200007 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

32 ΦΙΧ 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

35 ΦΙΧ 
VOLKSWAGEN 

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

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

36 ΦΙΧ 
VAN FORD TRANSIT 

(ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 

6/2261cc/15/1
07KW 29/09/08 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

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

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

  

39 ΦΙΧ 

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

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

 

40 ΦΙΧ 
MITSUBISHI 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 
ΚΗΟ  
6153 

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

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

 

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

ANOIKTO 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

 

42 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L300 
(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) 

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

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

 

43 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
6438 WDB6525521KO33707 1/-/57/- 17/09/08 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

 

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

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

 

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

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

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

ΑΡΠΑΓΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

50   MITSUBISHI ANEY JMBGZPA5VYA000836     
ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τ<=3,5 

  

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

ΓΕΡΑΝΟΦΟ
ΡΟ - 

ΒΡΑΧΙΟΝΟ
ΦΟΡΟ 

  

52 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 1/-/68/- 14/06/96 

ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο 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 

ΑΝΑΤΡΕΠΟ
ΜΕΝΟ 

  

55 ΦΙΧ 
ISUZU 4Χ4 (ΠΥΡ/ΚΟ 

ΟΧΗΜΑ) 
ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 

6/2499cc/17/1
00KW 23/09/08 ΦΟΡΤΗΓΟ  

  

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

  

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

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ 

  

58 ΦΙΧ 
MERCEDES 11.17 

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

  

59   MAN 
KHH 
6169 WMA26SZZ5DP041194 

-
/12419/75/397

KW 15/05/13 
ΕΛΚΥΣΤΗΡ

ΑΣ 

 

60  MERCEDES 
ΚΗΗ 
2304 WDB96720710085210 170HP  ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

61  DAIHATSU 
YYO 
7533  19HP 16/1/91 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
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62 ΦΙΧ DAMLER CRYSLER  KHI 3072 WDB9525031K714576 17/-/38/- 26/03/02 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

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

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

64 ΦΙΧ 
MERCEDES 

(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
6442 WDB6521631K102243 1/-/66/- 12/12/00 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

  

65 ΦΙΧ MERCEDES 
ΚΗΗ 
6440 WDB9302021L133153 1/-/ 72/- 07/07/06 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

66 ΦΙΧ 
NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)  

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 

9/6693cc/40/1
63KW 10/07/09 

ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

67 ΦΙΧ MERCEDES  
ΚΗΗ 
5529 WDB9525031L472747 

8/6374cc/38/2
10KW 12/01/11 

ΠΡΕΣΣΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

68 ΦΙΧ 
MERCEDES 

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

 

69 ΦΙΧ  ISUZU NPR75  
ΚΗΗ 
6153 JAANPR75HA7100552 

2/5193cc/31/1
40KW 31/01/12 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

70  ISUZU  JAANPR75HF7106999 
31  

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ  
ΑΠΟΡΡΙΜΑ
ΤΟΦΟΡΟ 

 

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

ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ

ΜΕΝΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

73 ΦΙΧ 
DAIMLER BENZ (ΜΕ 

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

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

  

74 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 

1/6374cc/38/2
10KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

75 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 

1/6374cc/38/2
10KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

76 ΦΙΧ 

MERCEDES BENZ 
DAIMLER AG 

(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 
ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 

1/6374cc/38/2
10KW 21/10/10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

77 ΦΙΧ DAF 
KHH 
6168 XLRAE55GEOL420270 

-
/6693/40/163,

2KW 14/02/13 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

78 ΛΕ MAN  
ΚΗΗ 
2253    XG9380LO2E3BO1317 

1/4580cc/27/1
25KW 28/04/06 19 θέσεων 

 

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

 

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

 

81 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR 0152  1/-/25/- 28/04/06 

19 
καθηµένων 

και 
21όρθιων  
θέσεων 

 

82 ΛΕ 

ICARUS Ε91 
(∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR 0151  2/-/25/- 12/04/06 

19 
καθηµένων 
και 20 
όρθιων  
θέσεων 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

83 ΜΕ MERCEDES  
ME 

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

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟ

ΡΟ 

 

84 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

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

ΡΟ 
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85 ΜΕ NISSAN  
ΜΕ 

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

ΡΟ 

 

86 ΜΕ NISSAN 
ΜΕ 

131156  136HP 1/9/2016 
ΚΑΛΑΘΟΦΟ

ΡΟ 
 

87 ΜΕ DULEVO  
ME 

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

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

 

89 ΜΕ DULEVO 
ΜΕ 

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

90 ΜΕ RAVO  ΑΝΕΥ 20569 4 / 150   ΣΑΡΩΘΡΟ 
 

91 ΜΕ AZZURA MATHIEU 
ΜΕ 

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

 

92 ΜΕ FORD  ΑΝΕΥ 837710 8/-/ 18/-   

ΟΧΗΜΑ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣ

ΜΟΥ 

  

93 ΜΕ 

MERCEDES 
DAIMLER 

CHRYSLER-UNIMOG 
ΜΕ 

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

ΠΟΛΥΜΗΧΑ
ΝΗΜΑ 

(ΣΑΡΩΘΡΟ 
- 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ) 

 

94 ΜΕ 
MERCEDES BENZ 

SCHMIDT 
ΜΕ 

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

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝ
ΟΜΕΑΣ- 
ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣ
ΜΟΥ - 

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ 

 

95 ΜΕ CASE 40XT  
ΜΕ  

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

 

96 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

56384 11Η0052312 8/-/-/80HP 17/02/98 

ΕΚΣΑΦΕΑΣ 
- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

97 ΜΕ CASE  
ΜΕ 

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

ΕΚΣΑΦΕΑΣ 
- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

98 ΜΕ CASE 580 SLE  
ΜΕ 

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

ΕΚΣΑΦΕΑΣ 
- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

99 ΜΕ JCB  
ΜΕ 

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

ΕΚΣΑΦΕΑΣ 
- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

100 ΜΕ CASE  ΑΝΕΥ 249324 4/-/55/-   ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

101 ΜΕ 
FAI-KOMATSU WB9 

7Ρ-2 
ΜΕ 

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

ΕΚΣΑΦΕΑΣ 
- 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

102 ΜΕ RAM EUROPE  
ΜΕ 

84681 6808 1/-/-/113HP 16/05/05 
ΠΟΛΥΜΗΧΑ

ΝΗΜΑ 

 

103 ΜΕ FOREDIL MACCHINE  
ME 

62344 6730 11/-/-/113HP 07/06/01 
ΠΟΛΥΜΗΧΑ

ΝΗΜΑ 

 

104 ΜΕ MAZDA  
ΜΕ 

79704 
JMZUN 8242 4W 

326941 2/-/-/107HP 15/06/04 
ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤΙΚΟ 

 

105 ΜΕ MAZDA  
ME 

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

ΤΙΚΟ 

 

106 ΜΕ 
FUMO CAR - 
MULTICAR ΑΝΕΥ   9/-/146/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ 

 

107 ΜΕ IVECO-EUROCARGO  
ΚΗΗ 
6418 ZCFA1VM0402553805 8/-/35/-   

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ 

 

108 ΜΕ MITSUBISHI  
ΜΕ 

104809 
MMBCNKB40 7D 

025175 4/-/-/136PS 19/09/08 
ΠΥΡΟΣΒΕΣ

ΤΙΚΟ 

 

109 ΜΕ 
FORD -RANG 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 
ΜΕ 

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

ΤΙΚΟ 

 

110 ΜΕ CHINETTI - IVECO 
ΜΕ 

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

ΤΙΚΟ 

 

111 ΜΕ IVECO 
ΜΕ 

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

ΠΥΡΟΣΒΕΣ
ΤΙΚΟ - 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 
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…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
 
Σηµείωση προς τους συµµετέχοντες: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγµα 
περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους 
συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να περιλαµβάνουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαµβάνοντας 
πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 59.900,00 Ευρώ  µε 
χρέωση ποσού €37.600,00 στους  Κ.Α. 10.6253 (µε  ποσό €2.600,00), 
ΚΑ 15.6253 (µε ποσό €3.000,00), ΚΑ 20.6253 (µε ποσό €4.000,00), ΚΑ 
25.6253 (µε ποσό €10.000,00), ΚΑ 35.6253 (µε ποσό €9.000,00), ΚΑ 
70.6253 (µε ποσό €9.000,00) µε τίτλο “Ασφάλιστρα Μεταφορικών 
Μέσων”, του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016 και το 
υπόλοιπο ποσό των €22.300,00 στο οικ. έτος 2017 σε αντίστοιχους Κ.Α.  

 

112 ΜΕ MERCEDES 1019 
ΜΕ ΙΧ 

107371   -/-/-/- 28/01/09 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

 

113 ΜΕ MERCEDES UNIMOG 
ΜΕ ΙΧ 

104749   -/-/-/- 16/07/08 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

 

114 ΜΕ GIANNI FERRARI 
ME 

124981 GF1600LOADER 36 27/11/13 
ΧΟΡΤΟΚΟΠ

ΤΙΚΟ 

 

115 ME DAIMLER - BENZ 
ME 

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

  

116 ΜΕ UNIMOG ANEY 013578 
- / 5700 / - /  

130 PS 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. 

1972  

 

117 ΜΕ MAN ANEY 017343 
- / 9973 / - / 

269 PS 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. 

1995 Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

 

118 ΜΕ BOBCAT  B3GZ11114 62HP 21/9/16  
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και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κοντάκης Κυριάκος 
6. Κριεµάδης Στέφανος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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