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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες  14-5-2014  

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                            Αριθµός πρωτ.  13044 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 

διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές δια συµπληρώσεως τιµολογίου 

και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την 

εκτέλεση της εργασίας «Ασφάλισης όλων των µεταφορικών µέσων,  

µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου », σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 

13 του ν. 3731/08 και του Π∆ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, συνολικού προϋπολογισµού  

54.430,00 € (µε το ΦΠΑ). 
 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η  28
η
 Μαϊου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 10.00 π.µ.  ώρα λήξης 11.00 π.µ. στα 

γραφεία της έδρας του ∆ήµου, στις Γούρνες πρώην Αµερικάνικη βάση 

Γουρνών.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 

δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο 

ή επαγγελµατική οργάνωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.721,5 €, µε Εγγυητική 

Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και θα απευθύνεται προς το ∆ήµο. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη δηµοπράτησης 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου, www.hersonisos.gr, στην 

οποία έχουν αναρτηθεί και για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες, στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου Χερσονήσου, 

Αρµόδιος υπάλληλος: Κουρλετάκη Μαρία –Ελένη (τηλέφωνο 28973 – 

40054).     
 

 

 

 



Α∆Α: ΒΙΦΣΩΗΜ-ΖΥ5 

Α∆ΑΜ: 14PROC002047553 

 

 

       Ο Αντιδήµαρχος 

              Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                  Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

 
 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου 

• Πατρίδα  (ηµερήσια) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆/νση Περιβάλλοντος 

2. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Γούρνες 14-5-2014 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ.  13044 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            

 

       

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   

   

   
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  
Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού 

 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 28η  Maϊου 2014, ηµέρα Τετάρτη και από 
ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή 
Επαγγελµατική οργάνωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας 
 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει 
εκτιµηθεί στο ποσό των 54.430,00 ΕΥΡΩ (µε το ΦΠΑ). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προέλευση υλικών 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές πουθ αφορούν σε  αλλοδαπής 

προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατασκευή αποδεδειγµένης καλής 
λειτουργικότητας 

 
Άρθρο 5ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν 
να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 α) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για 
την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της 
προσφοράς. 
 β) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να 
φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. 
 γ) Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον 
πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία. 
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 δ) ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 ε) Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της 
Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 
 Εαν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.     
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

 α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο που θα 
περιέχει: 
1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 4). 
2. Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 
3. Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
 β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την 
10.00  µέχρι την 11.00 ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, 
καµµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
 γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή 
επιτρέπεται. 
 δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 ε) Οταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της 
παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή 
συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλλων των 
προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελλο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι. 
 Ο φάκελλος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και 
γράφεται επ' αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλλου αύξοντος αριθµός. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι 
παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση 
συνεχίζεται µυστική. 
 Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιές προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές 
απορρίπτονται. 
 Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοί 
αποκλέιονται και για ποιούς λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά 
έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελλο της οικονοµικής 
προσφοράς. 
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φακελλοι των οικονοµικών 
προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές 
µεγαλόφωνα. 
 Οσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. 
 Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να 
εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. 
 Οι προσφορές και τα απαιτούµενα διακαιολογητικά συµµετοχής στο 
διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της 
επιτροπής. 
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 Η Επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί να εκδόσει την  απόφαση της άµεσα ή 
σε επόµενη συνεδρίαση εάν κρίνει ότι ο φάκελος  µε όλες τις προσφορές και τα 
υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, 
πρέπει να διαβιβαστεί για τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στην ∆/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η 
οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και 
ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από 
τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. 
 Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του 
αναδόχου. 
 Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
 στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως 
όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση. 
 Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη 
σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της 
συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.∆. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της µελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις 

 Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση 
στο ∆ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
 Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως 
στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ενστάσεις 

 Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας 
ή της επόµενης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως 
και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτοναι στο πρωτόκολλο του 
Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών 

 Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή 
στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
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Χρόνος Εγγυήσεως 
 Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές 
των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής 
παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο 
προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε 
ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 
συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. 
 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των  
ετών. 
 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλήψει ή αµελήσει να προβεί στις 
παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του 
προµηθευτή.       
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Υποβολή τεύχους τεχνικής προσφοράς 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 
τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα 
και προσπέκτους τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από 
τεύχος µε ασάφειες ή ελλιπείς  τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ανάλογα 
µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

 
Άρθρο 13ο 

Λήψη Πληροφοριών  - ∆ηµοσίευση 
 α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του ∆ήµου 
κιαι ∆/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής παραγωγής και θα βρίσκεται στη διάθεση 
των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του υπ.αριθµ. 28/80 Π.∆. στον ηµερήσιο Τύπο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Ασφάλιση µεταφορικών 
µέσων, µηχανηµάτων, δικύκλων του 
∆ήµου 

                              
 

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   

   

   
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Ασφάλιση µεταφορικών µέσων, 
µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 
 β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά Τεύχη 

 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 
28/1980 είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
 γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.  
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

 Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  
Χερσονήσου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980. 
 

Άρθρο 5ο 
Σύµβαση 

 Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του 
αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι 
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να 
υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης 
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 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Χρόνος Εγγυήσεως 

 Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος των  ετών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Εκπτωση του αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 28/1980. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του 
προµηθευτή.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Προσωρινή και οριστική Παραλαβή 

 Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 
 Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και 
κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 
 Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του 
αναδόχου. 
 Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των 
κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την Ασφάλιση µεταφορικών 
µέσων, µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ∆ΗΜΟΣ: 
Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Ασφάλιση µεταφορικών 
µέσων, µηχανηµάτων, δικύκλων 
του ∆ήµου 

 
                              

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   

   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας 
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Ασφάλιση µεταφορικών µέσων, 
µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου , για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου 
Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαµβάνει τα παρακάτω : 
 
1. Για τα επιβατικά ΙΧ και Φορτηγά ΙΧ 
-  Αστική ευθύνη τρίτων (Σωµατικές βλάβες  1.000.000€ κατ άτοµο€ και υλικές 
ζηµιές   1.000.000€) 
- Κάλυψη από ανασφάλιστο (30.000 € τουλάχιστον) 
- Προστασία Bonus Malus 
- Κάλυψη οδηγού 10.000€ 
- Νοµική προστασία 15.000€ 
- Θραύση κρυστάλλων (1.000€ τουλάχιστον) 
 
2. Για τα Λεωφορεία 
-  Αστική ευθύνη τρίτων (Σωµατικές βλάβες  1.000.000€ κατ άτοµο και υλικές ζηµιές   
1.000.000€) 
- Κάλυψη από ανασφάλιστο (30.000 € τουλάχιστον) 
- Προστασία Bonus Malus 
- Κάλυψη οδηγού 10.000€ 
- Νοµική προστασία 15.000€ 
- Θραύση κρυστάλλων (2.000€ τουλάχιστον) 
 
3. Για τα µηχανήµατα έργου : 
- Αστική ευθύνη τρίτων (Σωµατικές βλάβες 1.000.000€  κατ άτοµο και υλικές ζηµιές  
1.000.000€) 
- Κάλυψη από ανασφάλιστο (30.000 € τουλάχιστον) 
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- Αστική ευθύνη εργαλείου (Σωµατικές βλάβες 300.000€ κατ άτοµο και υλικές ζηµιές  
100.000€) 
- Προστασία Bonus Malus 
- Κάλυψη οδηγού 10.000€ 
- Νοµική προστασία 15.000€ 
- Θραύση κρυστάλλων (300€ τουλάχιστον) 
 
4. Για τα ∆ίκυκλα : 
- Αστική ευθύνη τρίτων (Σωµατικές βλάβες  1.000.000€  κατ άτοµο και υλικές ζηµιές   
1.000.000€) 
- Κάλυψη από ανασφάλιστο  (30.000 € τουλάχιστον) 
- Προστασία Bonus Malus 
- Νοµική προστασία 15.000€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Ασφάλιση µεταφορικών µέσων, 
µηχανηµάτων, δικύκλων του ∆ήµου 

 
                              
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Α) ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
α/α αριθµός 

κυκλοφορί
ας 

είδος 
αυτοκινήτο

υ 

εργοστάσι
ο 

κατασκευή
ς 

Υπηρ
εσία 

Φ.Ι. Ενδεικτικός 
προυπολογι 
σµός 

2 KHI 9311 Φορτηγό 4χ4 
MITSUBISH

I 
Τεχν. 
Έργ. 17 1.000,00 

3 KHH 4074 Φορτηγό ISUZU 
Τεχν. 
Έργ. 18 1.000,00 

4 ΚΗΙ 2102 Φορτηγό MAN 
Τεχν. 
Έργ. 72 1.320,00 

5 ΚΗΟ 7494 Φορτηγό MAZDA 
Τεχν. 
Έργ. 17 1.000,00 

6 KHO 7400 Φορτηγό DAF 
Τεχν. 
Έργ. 50 1.500,00 

7 KHI 2075 Επιβατικό HYUNDAI 
Τεχν. 
Έργ  1.160,00 

8 ΚΗΥ 9644 Επιβατικό SUZUKI 
Τεχ. 
Εργ  750,00 

9 KHH 5761 Φορτηγό 
FORD 

RANGER 
Τεχ. 
Εργ  1.100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Α     10.150,00 
 

Β) ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
α/
α 

αριθµός 
κυκλοφορί

ας 

είδος 
αυτοκινήτ

ου 

εργοστάσι
ο 

κατασκευή
ς 

Υπηρ
εσία 

Φ.Ι. Ενδεικτικός 
προυπολογι 
σµός 

1 ΜΕ 62943 Φορτωτής CASE 
Τεχν. 
Έργ 90 1.100,00 

2 ΜΕ 58724 Φορτωτής FOREDIL 
Τεχν. 
Έργ. 113 

 
1.100,00 

3 58040079 
Μηχάνηµα 
Παραλίας PRINOTH 

Τεχν. 
Έργ. 77 

 
1.050,00 

4 ΜΕ 62945 
∆ιαµορφωτ

ής Γαιών KOMATSU 
Τεχν. 
Έργ. 140 

 
1.100,00 
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5 ΜΕ 117583 
Καταβρεκτή

ρας VOLVO 
Τεχν. 
Έργ. 102 

 
1.100,00 

6 ΜΕ 102939 Μπετονιέρα ΤΕΡΕΧ 
Τεχν. 
Έργ. 85 

 
1.100,00 

7 ΜΕ 102940 

Οδοστρωτή
ρας 

(κυλινδρος) VIBROMAX 
Τεχν. 
Έργ. 80 

 
1.100,00 

8 ΜΕ 62946 Φορτωτής 
CASE 

580SLE 
Τεχν. 
Έργ. 90 

 
1.100,00 

9 ΜΕ 83989 
Φορτωτής 

(µικρός) CASE 95XT 
Τεχν. 
Έργ. 81 

 
1.100,00 

10 ΜΕ 123147 Φορτωτής CASE 621D 
Τεχν. 
Έργ. 150 

 
1.100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Β     

 
10.950,00 

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
α/
α 

αριθµός 
κυκλοφορί

ας 

είδος 
αυτοκινήτου 

εργοστάσιο 
κατασκευής 

Υπηρεσία Φ.Ι. Ενδεικτικός 
προυπολογι 
σµός 

1 ΜΕ 68638 Καλαθοφόρο NISSAN ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ. 106 1.100,00 

2 ME 99353 Καλαθοφόρο NISSAN ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ. 120 1.100,00 

3 ME 91755 
Σάρωθρο(Σκούπ

α) RLM BOXER ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ. 13 850,00 

4 ΜΕ 108079 
Σάρωθρο(Σκούπ

α) DULEVO ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ.   1.050,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Γ     4.100,00 
 

Β) ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
α/
α 

αριθµός 
κυκλοφορί

ας 

είδος 
αυτοκινήτου 

εργοστάσι
ο 

κατασκευ
ής 

Υπηρε
σία 

Φ.Ι. Ενδεικτικός 
προυπολογι 
σµός 

1 KHI 2153 Φορτηγό NISSAN 
Καθα 
ριοτητα 18  1.000,00 

2 KHH 3159 Φορτηγό FORD 
Καθα 
ριοτητα 18  1.000,00 

3 KHH 3177 Φορτηγό 
MITSUBISH

I 
Καθα 
ριοτητα 18  1.000,00 

4 ΚΗΙ 9301 Φορτηγό 4X4 MAZDA 
Καθα 
ριοτητα 17 1.000,00 

5 ΚΗΙ 5587 Φορτηγό 4x4 TOYOTA 
Καθα 
ριοτητα 17 1.000,00 
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6 ΚΗΙ 9309 
Απορ/µατοφό

ρο MERCEDES 
Καθα 
ριοτητα  1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆     6.500,00 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
α/α αριθµός 

κυκλοφορί
ας 

είδος 
αυτοκινήτου 

εργοστάσι
ο 

κατασκευ
ής 

Υπηρ
εσία 

Φ.Ι. Ενδεικτικός 
προυπολογι 
σµός 

1 ΑΤΥ 0563 ∆ίκυκλο HONDA 
∆ιοίκη

ση 3  280,00 

2 ATY 0562 ∆ίκυκλο SUZUKI 
∆ιοίκη

ση 3  280,00 

3 ΚΗY 9643 Επιβατικό SUZUKI 
∆ιοίκη

ση 9  750,00 

4 KHH 3183 Επιβατικό TERIOS 
∆ιοίκη

ση 11  750,00 

5 ΗΡΙ 361 ∆ίκυκλο HONDA 
∆ιοίκη

ση 2 250,00 

6 ΗΚΑ 384 ∆ίκυκλο BMW 
∆ιοίκη

ση 8 430,00 

7 ΗΚΡ 351 ∆ίκυκλο SUZUKI 
∆ιοίκη

ση 8 430,00 

8 ΗΚΤ 281 ∆ίκυκλο PIAGGIO 
∆ιοίκη

ση 3 280,00 

9 KHI 2136 Λεωφορείο IVECO 
∆ιοίκη

ση 35  2.300,00 

10 KHI 2137 Λεωφορείο IVECO 
∆ιοίκη

ση 35  2.300,00 

11 KHI 3761 Λεωφορείο MAN 
∆ιοίκη

ση 41 2.300,00 

12 ΗΗΙ 489 ∆ίκυκλο SUZUKI 
∆ιοίκη

ση 2 230,00 

13 ΚΗΙ 9302 Λεωφορείο OPEL 
∆ιοίκη

ση 18 2.150,00 

14 ΚΗΙ 2188 Επιβατικό FORD 
∆ιοίκη

ση 10 750,00 

15 ΚΗΙ 2079 Λεωφορείο IVECO 
∆ιοίκη

ση 35 2.300,00 

16 ΚΗΙ 2080 Λεωφορείο IVECO 
∆ιοίκη

ση 35 2.300,00 

17 ΚΗΙ 3765 Λεωφορείο MERCEDES 
∆ιοίκη

ση 20 2.300,00 

18 ΚΗΗ 4080  Επιβατικό  HONDA  
∆ιοίκη

ση 9  750,00 
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19 KHI 2187 Επιβατικό  HYUNDAI  
∆ιοίκη

ση 11 800,00 

20 KΗΙ 2165  Επιβατικό  HYUNDAI  
∆ιοίκη

ση  11  800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Ε     22.730,00 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΣΥΝΟΛΟ Α + ΣΥΝΟΛΟ Β + ∆ΥΝΟΛΟ Γ 
+ ΣΥΝΟΛΟ ∆ + ΣΥΝΟΛΟ Ε = 54.430,00 € 
 
                                                

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Οικονοµικών υπηρεσιών 

 
 

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 
    

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
3. ∆/νση Περιβάλλοντος 
4. Φ.Β3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


