
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ   ΣΕΡΡΩΝ 
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*************************************
*          Μ   Ε   Λ   Ε   Τ   Η         *

*************************************
υπ’ αρ. 17/2016

Παροχή Υπηρεσιών:
Ασφάλιση  τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών (CPV 66510000-8)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

0



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παροχή Yπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ    του Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης 17/2016

                          

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη  αυτή  προϋπολογισμού  25.000,00 ΕΥΡΩ αφορά την Παροχή

Yπηρεσιών ασφάλισης του τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών, για διάστημα

ενός έτους δηλαδή από 20/10/2016 έως 20/10/2017.

 

 

1

Για την θεώρηση

Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη

Σέρρες, 06-05-2016 Σέρρες, 06-05-2016

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
με Β΄ βαθμό

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
με Β΄ βαθμό



       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παροχή Yπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ    του Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης 17/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

1 Ασφάλιση τροχαίου υλικού Δήμου Σερρών 25.000,00

Δαπάνη Παροχής Υπηρεσιών 25.000,00

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 25.000,00

2

Για την θεώρηση

Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη

Σέρρες, 06-05-2016 Σέρρες, 06-05-2016

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
με Β΄ βαθμό

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
με Β΄ βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παροχή Yπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ    του Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης 17/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

1 Ασφάλιση τροχαίου υλικού Δήμου Σερρών

Δαπάνη Παροχής Υπηρεσιών

Γενικό Σύνολο Δαπάνης

Σέρρες,               /          /

Ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παροχή Yπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ    του Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης 17/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα είναι τα παρακάτω:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Β.Μ. ΙΠΠΟΙ

1.
ΚΗΥ-5151

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
1994 2 35

2.
ΚΗΥ-5176

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
1992 2 64

3.
ΚΗΗ-4513

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
1991 2 88

4.
ΚΗΥ-3088

ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ
1993 2 57

5.
ΜΕ-45743

ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ
1992 2 85

6.
ΚΗΥ-5290

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2001 2 41

7.
ΚΗΥ-5291

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2001 2 41

8.
ΚΗΥ-3047

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
1982 2 57

9.
ΚΗΥ-3012

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
1979 2 77

10.
ΚΗΥ-9077

ΦΟΡΤΗΓΟ
1997 2 16

11.
ΚΗΥ-3094

ΦΟΡΤΗΓΟ
1990 2 17

12.
ΚΗΥ-9070

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2002 2 11

13.
ΑΜ-53917

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
(ΤΡΑΚΤΕΡ)

1989 2 82

14.
ΜΕ-37574

ΣΑΡΩΘΡΟ
1991 2 121

15.
ΚΗΥ-3011

ΦΟΡΤΗΓΟ
1983 2 88

16.
ΚΗΥ-3017

ΦΟΡΤΗΓΟ
1983 2 88

17.
ΚΗΥ-5165

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
1994 2 24

18. ΚΗΥ-5261 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999 2 17
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Β.Μ. ΙΠΠΟΙ

19.
ΚΗΥ-5273

ΦΟΡΤΗΓΟ
1993 2 8

20.
ΚΗΙ-5731

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2005 2 72

21.
ΕΡΖ-703

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
1998 2 124

22.
ΚΗΙ-5703

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2003 2 10

23.
ΚΗΙ-5702

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2003 2 10

24.
ΚΗΙ-5712

 ΦΟΡΤΗΓΟ
2003 2 10

25.
ME-82208

MHXANHMA
2004 2 46

26.
ΚΗΙ-5734

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2005 2 73

27.
ΚΗΙ-5735

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2005 2 10

28.
ΚΗΙ-5736

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
2005 2 72

29.
ΡΖΕ-4538

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
2005 2 50

30.
ΜΕ-82236

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
2005 2 141

31.
ΚΗΙ-5739

ΦΟΡΤΗΓΟ
1999 2 26

32.
ΚΗΙ-5741

ΦΟΡΤΗΓΟ
2000 2 26

33.
ΚΗΙ-5742

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
1998 2 26

34.
ΚΗΙ-5743

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
1999 2 72

35.
ΕΡΤ-123

ΔΙΚΥΚΛΟ
2006 2 151

36.
ΡΖΕ-4920

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
2006 2 50

37.
ΜΕ-88215

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
2006 2 125

38.
ΚΗΙ-9518

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2006 2 9

39.
ΚΗΙ-9529

ΦΟΡΤΗΓΟ
2007 2 17

40.
ΚΗΙ-9537

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2008 2 40

41. ΚΗΙ-9538 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2008 2 40
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Β.Μ. ΙΠΠΟΙ

42.
ΚΗΙ-9545

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2008 2 9

43.
ΚΗΙ-9546

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2008 2 9

44.
ΚΗΙ-9547

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2008 2 9

45.
ΚΗΙ-9544

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2009 2 14

46.
ΜΕ-115804

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
2010 2 162

47.
ΜΕ-115810

ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ
2010 2 177

48.
ΜΕ-118426

ΣΑΡΩΘΡΟ
2010 2 175

49.
ΚΗΗ-4521

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2010 2 72

50.
ΚΗΗ-4522

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2010 2 72

51.
ΚΗΗ-4544

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
2012 2 35

52.
ΚΗΥ-5215

ΦΟΡΤΗΓΟ
1999 2 17

53.
ΜΕ-45774

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
1999 2 97

54.
ΚΗΥ-9081

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
2003 2 11

55.
ΚΗΥ-9078

ΦΟΡΤΗΓΟ
2003 2 66

56.
ΚΗΥ-9083

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
2003 2 70

57.
ΜΕ-92772

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
1991 2 90

58.
ΚΗΙ-9550

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2009 2 38

59.
ΚΗΗ-4509

ΦΟΡΤΗΓΟ
1995 2 17

60.
ΚΗΥ-5241

ΦΟΡΤΗΓΟ
1999 2 17

61.
ΚΗΥ-5265

ΦΟΡΤΗΓΟ
1999 2 57

62.
ΜΕ-45776

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
2000 2 97

63.
ΚΗΥ-5236

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ.
1999 2 17

64. ΚΗΥ-5270 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 2000 2 57
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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Β.Μ. ΙΠΠΟΙ

65.
ΚΗΙ-9504

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 46θέσεων
2007 2 73

66.
ΜΕ-45775

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤ
2000 2 97

67.
ΜΕ-67880

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
2003 2 137

68.
ΚΗΙ-9516

ΦΟΡΤΗΓΟ
2007 2 16

69.
ΚΗΙ-5738

ΦΟΡΤΗΓΟ
2007 2 16

70.
ΚΗΗ-4550

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
2013 2 38

Οι  ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι  είναι  οι  κατ’  ελάχιστον  απαιτούμενοι  από  την

νομοθεσία  κίνδυνοι  αστικής  ευθύνης,  καθόσον  δεν  προβλέπονται  άλλες

ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του

π.δ/τος  237/1986  που  ρυθμίζουν  περιοριστικά  της  ασφαλιστικής  κάλυψης  των

οχημάτων των ν.π.δ.δ. (πυρός, θραύση κρυστάλων κ.λ.π.) δηλαδή:

    1.  Σωματικές  βλάβες  σε  βάρος  τρίτων  και  ασφαλιζόμενο  ποσό

1.000.000,00 ΕΥΡΩ ανά άτομο και κατ’ όχημα ή μηχάνημα.

2.  Υλικών ζημιών επί  πραγμάτων τρίτων που δεν μεταφέρονται  με  το

καλυπτόμενο  όχημα  και  ασφαλιζόμενο  ποσό  1.000.000,00  ΕΥΡΩ  κατ’  όχημα  ή

μηχάνημα και ανά ατύχημα.

3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος. 

 4. Για τα με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544, ΚΗΙ-5735, ΚΗΙ-5702, ΚΗΙ-5703,

ΚΗΙ-9545,  ΚΗΙ-9546,  ΚΗΙ-9547  επιβατικά  αυτοκίνητα  και  ΚΗΙ-9529,  ΚΗΙ-5738,

ΚΗΙ-9516 μικρά φορτηγά, επιπρόσθετα απαιτείται και οδική βοήθεια.

5. Επί πλέον, για τα μηχανήματα έργου, οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενοι

από την νομοθεσία ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι  αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία

τους ως εργαλεία.

7

Για την θεώρηση

Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη

Σέρρες, 06-05-2016 Σέρρες, 06-05-2016

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
με Β΄ βαθμό

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
με Β΄ βαθμό

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Παροχή Yπηρεσιών ασφάλισης τροχαίου υλικού

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ    του Δήμου Σερρών

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. Μελέτης 17/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η  παροχή  υπηρεσιών  ασφάλισης  του  τροχαίου  υλικού  του  Δήμου
Σερρών υπάγεται -σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης/03/2004 «περί
συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών»  στην  κατηγορία  6  και  στο  τμήμα  με  κωδικό
(CPV) 66510000-8 και αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους δηλαδή από
20/10/2016 έως 20/10/2017.

Ειδικότερα  οι  υπηρεσίες  οι  οποίες  πρέπει  να  παρέχονται  είναι  οι
κατ’  ελάχιστον  απαιτούμενοι  από  την  νομοθεσία  προς  ασφάλιση
κίνδυνοι  αστικής  ευθύνης,  καθόσον  δεν  προβλέπονται  άλλες
ασφαλιστικές  καλύψεις σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 6 παρ.1
και  2  του  π.δ/τος  237/1986  που  ρυθμίζουν  περιοριστικά  της
ασφαλιστικής  κάλυψης  των  οχημάτων  των  ν.π.δ.δ.  (πυρός,  θραύση
κρυστάλων κ.λ.π.)δηλαδή:

    1.  Σωματικές  βλάβες  σε  βάρος  τρίτων  και  ασφαλιζόμενο  ποσό
1.000.000,00 ΕΥΡΩ ανά άτομο και κατ’ όχημα ή μηχάνημα.

        2. Υλικών ζημιών επί πραγμάτων τρίτων που δεν μεταφέρονται με το
καλυπτόμενο όχημα και ασφαλιζόμενο ποσό 1.000.000,00 ΕΥΡΩ κατ’ όχημα
ή μηχάνημα και ανά ατύχημα.

           3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη οχήματος η μηχανήματος.

       4.  Για  τα  με  αριθ.  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-9544,  ΚΗΙ-5735,  ΚΗΙ-5702,
ΚΗΙ-5703,  ΚΗΙ-9545,  ΚΗΙ-9546,  ΚΗΙ-9547  επιβατικά  αυτοκίνητα  και
ΚΗΙ-9529, ΚΗΙ-5738, ΚΗΙ-9516 μικρά φορτηγά,  επιπρόσθετα απαιτείται  και
οδική βοήθεια.

          5. Επί πλέον, για τα μηχανήματα έργου, οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενοι
από  την  νομοθεσία  ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι  αστικής  ευθύνης  κατά  την
λειτουργία τους ως εργαλεία.
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ζητούμενη  παροχή  υπηρεσιών  ασφάλισης  του  τροχαίου  υλικού
του  Δήμου  Σερρών  απαιτεί  για  την  υλοποίησή  της  εξειδικευμένη  και
συνδυασμένη  γνώση  στον  τομέα  της  ασφάλισης.  Για  τον  σκοπό αυτό
απαιτείται  η  υποστήριξη  όλων  των  ενεργειών  που  θα  γίνουν  στα
πλαίσια  της  υλοποίησής  της  από  Πάροχο  που  θα  διαθέτει
αποδεδειγμένα τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία.

Ειδικότερα ο Πάροχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και
να  υλοποιήσει  με  τρόπο  άρτιο,  όλες  τις  επιμέρους  υπηρεσίες  που
αναφέρονται  στη  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων,  έτσι  ώστε  να
ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

Εάν  ο  πάροχος  έχει  έδρα  εκτός  των  διοικητικών  ορίων  του
Δήμου,  θα  πρέπει  υποχρεωτικά να  έχει  αντιπρόσωπο στην έδρα
του Δήμου ή ορισμένο από τον πάροχο πραγματογνώμονα, για τη
διεκπεραίωση τυχόν ατυχημάτων (συλλογή στοιχείων ατυχήματος
και αποστολή τους).

Ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ανταποκριθεί  εντός  δέκα
ημερών  σε  αιτήματα  του  Δήμου  Σερρών  που  έχουν  σχέση  με  τις
υπηρεσίες που ανέλαβε.

Εάν ο Πάροχος δεν ανταποκριθεί στο διάστημα αυτό, υποχρεούται
να καταβάλει στον Δήμο ποινική ρήτρα ίση με το 2 ο/οο του συμβατικού
προϋπολογισμού για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Η  ποινική  ρήτρα  θα  παρακρατηθεί  από  τον  επόμενο  λογαριασμό
πληρωμής του Πάροχου ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο  Πάροχος  κατά  την  υπογραφή  τής  σύμβασης  θα  προσκομίσει
εγγυητική  επιστολή  ίση  προς  το  5%  της  συμβατικής  δαπάνης.  Η
εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή. 

Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (1) μήνα
από το πέρας της σύμβασης.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι  τιμές  μονάδος  του  συμβατικού  τιμολογίου  είναι  σταθερές  και
αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και
σε καμιά αναθεώρηση υπόκεινται.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την υπογραφή
της  σύμβασης  και  εφόσον  δεν  διαπιστώθηκε   πρόβλημα στις  σχέσεις
μεταξύ εργοδότη και αναδόχου. 

Τον  Πάροχο  βαρύνουν  τα  έξοδα  συμφωνητικού,  αντίγραφα,
κηρύκεια κλπ, καθώς και οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι (όπως τέλη
χαρτοσήμου) κλπ. 
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5. Η κάθε πρόσθετη προμήθεια αυτοκινήτων στο Δήμο, η οποία και θα
ανήκει στη δύναμη των οχημάτων του Δήμου μας, θα ασφαλίζεται στην
ανάδοχο  εταιρία  που  θα  προκύψει  από  το  διαγωνισμό,  κατόπιν
συμπληρωματικής σύμβασης με τους ίδιους όρους και  μέχρι την λήξη
στις 20-10-2017.

6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών και η Σύμβαση που θα συναφθεί
με  τον  Πάροχο,  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Π.  Δ/γματος  28/80
«περί  εκτέλεσης  έργων  και  προμηθειών  Ο.Τ.Α.»  όπως  αυτός  ισχύει
μέχρι  και  σήμερα  ,  από  το  Ν3557/2007  καθώς  και  από  την  Οδηγία
2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της
31ης/03/2004  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων  έργων  ,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»  και  την  με  αριθ.
14873/395/04-04-06  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ.  «περί  Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών»
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Για την θεώρηση

Ο   Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Για την σύνταξη

Σέρρες, 06-05-2016 Σέρρες, 06-05-2016

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
με Β΄ βαθμό

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
με Β΄ βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σέρρες, ….-….-2016

ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                              

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: ………

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση     :  Κ. Καραμανλή  1

Πληροφορίες : …………….. 

Τηλέφωνο      : 23213-50114-50110

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΠΟ 20-10-2016 ΕΩΣ 20-10-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ  25.000,00€ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1 Του Ν. 3463/2006 ‘Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρ. 208 και 209,

2 Του Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του ΠΔ 60/2007

3 Του Ν.3852/10.<< Πρόγραμμα Καλλικράτης>>

4.Τις  διατάξεις  του  ΠΔ 237/86 ΦΕΚ110Α  περί  υποχρεωτικής  Ασφάλισης  των  αυτοκινήτων
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 παρ 13 Ν2623/98

5. Την  με αριθ. 17/2016  μελέτη  της Διεύθυνσης Καθαριότητας

6.Την με αριθ. …../16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ :……………..  με την οποία
εγκρίνεται  η  17/16 μελέτη,  καθορίζεται  ο  τρόπος  εκτέλεσης  (ανοικτός  διαγωνισμός)  και
ψηφίζεται πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 70.6253.001 με τίτλο «Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού»

7.Την  με αριθ. …../16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία καθορίζονται οι όροι του
διαγωνισμού  

8.Tην   με  αριθ.  …../16 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία   συγκροτείται  η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών  
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Διακηρύσσουμε

         Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή με τους ακόλουθους όρους:

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κ. Καραμανλή 1 στην αίθουσα
συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις …………..  ημέρα  ……… 
και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 10:30 π.μ. και 
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

2) Τεύχη Δημοπράτησης

    Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 
ισχύος είναι:

α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) το τιμολόγιο
δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
ε) η τεχνική περιγραφή

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

     Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
συμπράξεις αυτών που ασχολούνται με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Τα 
συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της 
σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της 
κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική 
μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της 
προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσιών ως και τα 
συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :
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α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
ήτοι: 500,00 ευρώ
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του 
διαγωνιζόμενου σ’ αυτό.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας ή για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
ΠΔ 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες). 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/86 όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού 
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 
καταδικαστικών αποφάσεων. 
Όταν συμμετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
έχουν: 
Για Ο.Ε. και Ε.Ε. Ομόρρυθμοι  εταίροι  και διαχειριστές 
Για Ε.Π.Ε. Διαχειριστές 
Για Α.Ε. Πρόεδρος, Δ/ντα Σύμβουλος και τα μελών του ΔΣ 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
1) πτώχευση, 
2) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), 
3) αναγκαστική διαχείριση, 
4) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης  ότι δεν τελούν 
5) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
6) υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης 
7) υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης   αναγκαστικής  διαχείρισης
8)υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται:

Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό καθώς και την 
αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο Πρωτοδικείο.

Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από την οικεία υπηρεσία του  Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία Περιφέρεια εάν πρόκειται για 
ανώνυμες εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 
εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για 
συνεταιρισμούς.
ε) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους σε όλους τους τομείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις εισφορές και 
των ιδίων και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης
και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν 
έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
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ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δεν πρέπει να είναι μικρότερος 
των τριών (3) μηνών.

η) Επικυρωμένο Πιστοποιητικό τελευταίου τριμήνου από την αρμόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα 
Ελλάδος ) ότι η συμμετέχουσα εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας .Σε περίπτωση συμμετοχής 
διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων, ασφαλιστικών γραφείων  θα 
προσκομίζεται  το πιστοποιητικό της εταιρείας που εκπροσωπούν και επικυρωμένο  αντίγραφο 
Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης των ιδίων .

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 
αναγράφεται: 

α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
γ) η επωνυμία αυτού
 

Στο φάκελο αυτό θα υπάρχουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται 
στη διακήρυξη και σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη  οικονομική προσφορά.

Στο φάκελο με την ένδειξη οικονομική προσφορά θα υπάρχει η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου, συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας (προϋπολογισμός προσφοράς). Η 
παραπάνω προσφορά θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις.

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από 
όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από 
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως
ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου 
συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια 
περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους
ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. 

Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, 
υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με
μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. 

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά συστημένη επιστολή στην εξής 
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 ΣΕΡΡΕΣ, μέχρι την προηγούμενη 
του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
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2) Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της 
δαπάνης της  υπηρεσίας ήτοι:  500,00 ευρώ. 
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Συνημμένο Υπόδειγμα.

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% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού).
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων. 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Παραλαβή προσφορών

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας 
επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας 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, 
εάν δε συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ταυτότητας ή το απαιτούμενο πιστοποιητικό 
εκπροσώπησης.

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 που ορίζεται στη διακήρυξη.

2) Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και 
αρχίζει από την επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραμένει σφραγισμένος και 
αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον κυρίως φάκελο.
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 
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ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους 
αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την 
σφραγισμένη προσφορά τους.  

3) 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 έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακηρύξεως απορρίπτονται.

4) Ανακήρυξη αναδόχου

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε  περίπτωση 
που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση 
μεταξύ αυτών.
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου.

5) Ενστάσεις

1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα.
Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην 
επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

1) Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται  για έλεγχο νομιμότητας.

2) Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, ήτοι φόρος 8%  εκτός του 
ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Επιπλέον ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα 
δημοσίευσης, τα οποία προϋπολογίζονται συνολικά σε ……..,....€ χωρίς ΦΠΑ. Το αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 2% που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων (άρθρο 15
παρ. 16α ΚΤΧ, Εγκ. Υπ. Οικον. Σ 605/98/1987) βαρύνει τον ασφαλιστή και όχι το δήμο (άρθρο 
37 ΚΤΧ).
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3) Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά

                1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την παραλαβή των  ασφαλιστηρίων συμβολαίων,.  Σε 
περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα 
επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του   17/5-15/6/1959  Β. Δ/τος, 
            2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας, θα  
επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής και είναι τα παρακάτω:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της  υπηρεσίας
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
β) Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

4) Παροχή πληροφοριών - Δημοσίευση διακήρυξης

1. Πληροφορίες  για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών αρμόδιος υπάλληλος ……………….
Τηλ. 23213-50110 και 23213-50114 ενώ πληροφορίες για την υπ’ αριθ. 17/16 μελέτη 
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κινήσεως 
Οχημάτων του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος, Λεμονής Ιορδάνης
Τηλ.: 23210-45515.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται 
ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους.  
      2. Η παρούσα διακήρυξη και μελέτη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
στη διεύθυνση www.serres.gr προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 
(εκτυπώνεται).  
        3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια (1) φορά στο Τεύχος  Διακηρύξεων
Δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες μια εβδομαδιαία  και 
σε μία οικονομική εφημερίδα. 

4. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο  Σερρών και στο Σύλλογο Ασφαλιστών Σερρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΕΡΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   ΠΕΤΡΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : …………..
Κατάστημα :  ………………             

Ημερομηνία Έκδοσης : ………
 

Προς
ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
62100 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
       ΑΡ. ………………………………  ΕΥΡΩ --     

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της  παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος της  διαιρέσεως και  διζήσεως μέχρι  του  ποσού των  --
ευρώ   υπέρ  της  Εταιρείας  ………………………………  Δ/νση  ………………………………….για  τη
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την  παροχή υπηρεσιών Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού
του  Δήμου  Σερρών  από  20-10-2015 εως  20-10-2016  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ:  …………………
διακήρυξή σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  στον  ανωτέρω  διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό   έγγραφο  της
Υπηρεσίας  σας  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και

ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντος  και  το  ποσό της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα και μία ημέρα παραπάνω
από την ισχύ της προσφοράς δηλαδή να είναι τεσσάρων μηνών  και μία ημέρα παραπάνω από
την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
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