
 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         Νάοσζα  8/5/2015 
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΣ.   10694 
ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 
Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Πιεροθορίες:Βαηαληδή Αζ.-Λαπαβίηζας Γ. 
Σει.:2332350367,50328 
Fax:2332024260 
Mail:lapavitsas@naoussa.gr 
        vatantzi@naoussa.gr 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

Η.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ  

 

Έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

β) Τα άξζξα 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Τ.Α.». 

δ) Τνλ αξ.πξση. 9984/28-4-2015.     απόθαζε Γεκάξρνπ  

ε)Τηο  αξηζκ .05/2015 θαη 62/2015  απνθάζεηο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

   

Πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

Η παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν « ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ » είλαη πξνϋπνινγηζκνύ 20.500,00 €. 

 Κσδηθόο θαηά CPV: 66514110 – 0 (Υπεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ) 

 Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο: 

 

Κ.Α.02.20.6253 κε πνζό   10.000,00 € ,  

 ΚΑ 02.35.6253 κε πνζό     1.500,00 €,  

ΚΑ 02.30.6253 κε πνζό     9.000,00 €  

ηνπ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015 θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

 

 



1) Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ  18   Μαίνπ  2015 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 11.00 έσο 11.30, 

ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζην δεύηεξν όξνθν  ζηελ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

δεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

2) Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία θαη ώξα . Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ θαη ηελ ώξα πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ 

παξνύζα, ε επηηξνπή θεξύζζεη ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο. Τπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ εθπξόζεζκα δελ 

ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ επηηξνπή. 

3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ζα 

πεξηέξρνληαη ζην δήκν κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζηελ Υπεξεζία, πξσηνθνιινύληαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ  θαη 

απνζθξαγίδνληαη από ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο ππόινηπεο. 

Η δηεύζπλζε απνζηνιήο είλαη: 

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

Γεκαρτίας 30, ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ. 59 200 

4) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο . Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε 

βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ παξόρνπ ζην επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ή επαγγεικαηηθή 

έλσζε. 

5) Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθραγηζκέλο θάθειο πνπ εμσηεξηθά ζα θέξεη ηελ έλδεημε 

«ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ Γ. ΝΑΟΤΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» . Δληόο ηνπ θαθέινπ θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη 

λα θαηαζέζνπλ: 

α) Δγγύεζε ζσκκεηοτής πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί κε ην 2%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο 

ηεο ππεξεζίαο (ήηνη 410,00 €) 

β) Τπεύζσλε δήιωζε αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη 

όηη: 

i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη απηνύο 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ 

απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

γ) Δθόζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ  



δ) Η λνκηκόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ ζα απνδεηθλύεηαη κε  έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ 

αξκόδηνπ θνξέα επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ παξόρνπ ζην 

επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ή επαγγεικαηηθή έλσζε, πξόζθαηεο έθδνζεο έμη κελώλ ην κέγηζην ). 

ε) Ξετωρηζηό ζθραγηζκέλο θάθειο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

6) Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ππεξεζία νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο λα 

πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ(παξ.5), πιελ 

απηώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα. Σε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε θαηαηηζέκελε από 

απηόλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

7) Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή 

κειέηε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

8) Η θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο  κεηά από  γλσκνδόηεζε 

ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ, ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ θξηζεί 

όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

9) Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα 

θαηαζέζεη εγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο   ηεο 

εξγαζίαο,  

10) Η αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ζα δηαξθέζεη  από ηελ 01/6/2015 κέρξη θαη ηελ 31 /5/2016 

11) Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη εθ' άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα, κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ κε 

ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ. 

12) Η παξνύζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ζα αλαξηεζεί : ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ 

θαη ησλ ηξηώλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε Βέξνηα, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ δήκνπ www.naoussa.gr, θαη ζηνλ 

δηθηπαθό ηόπν   “ ΓΙΑΥΓΔΙΑ ” . Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί επίζεο ζηνλ εκεξήζην λνκαξρηαθό  

ηύπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ   εθεκεξίδα «ΛΑΟΣ»  

13)    α)Οη πξνζθνξέο ζα θαιύπηνπλ γηα όια ηα νρήκαηα ηελ ππνρξεσηηθή θαηά  ην λόκν αζθάιηζε 
αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ. Η πξνζθνξά ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ζε δύν έληππα πνπ 
δίδνληαη από ηνλ Γήκν (Έληππν πξνζθνξάο 1 θαη έληππν πξνζθνξάο 2).Η πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επη πνηλή 
απνθιεηζκνύ ζε απηά ηα έληππα ηα νπνία ζα βξίζθνληαη εληόο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Σην 
έλησπο προζθοράς 1 ζα ζπκπιεξώλεηαη αλαιπηηθά θαηά όρεκα ε πξνζθνξά θαη ζην έλησπο προζθοράς 2 ε 
ζπλνιηθή δεζκεπηηθή πξνζθνξά. Η πξνζθνξά πνπ ζα δεζκεύεη ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 
θαη βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε αλάζεζε είλαη ε πξνζθνξά ζην έληππν πξνζθνξάο 2. 

  β. Γηα όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα ππάξρεη θάιπςε γηα ζξαύζε  θξπζηάιισλ. 

γ. Όια ηα κεραλήκαηα έξγσλ ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη θαη σο κεραλήκαηα, δειαδή θαη θαηά ηελ 

ώξα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε ηα θαηώηεξα ηζρύνληα όξηα απνδεκίσζεο ζσκαηηθήο βιάβεο θαη πιηθώλ 

δεκηώλ(20.000 € γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη 10.000 € πιηθέο δεκηέο). 

δ. Η βαζκνιόγεζε ησλ πνηλώλ(bonus-malus) ζα δνζεί από ηνλ Γήκν. 

  ε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα είλαη δεζκεπηηθέο κέρξη ηελ 31-5-2016 θαη θάζε κεηαβνιή απηώλ ζα 

επηβαξύλεη ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. 

14)Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

15)Δλζηάζεηο 
 

1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε δεκνπξαζία κέρξη ηελ 
επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα. Οη ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ πξσηνθνιινύληαη 
θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. 
2. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 

http://www.naoussa.gr/


           

 

Πιεροθορίες, έλησπα προζθοράς θαη  γραπηοί όροη ηοσ Δηαγωληζκού δίλοληαη ηης εργάζηκες εκέρες θαη ώρες 

ζηο γραθείο Προκεζεηώλ ηοσ Δήκοσ Νάοσζας  ζηο θηίρηο ηοσ Δεκαρτείοσ  θαη ζηο ηει. 2332350367 θαη  

2332350328 θα Βαηαληδή, θαη θος  Λαπαβίηζας.  

 

Ο Γήκαρτος Ναοσζας 

 

                                                                      Κοσηζογηάλλες Νηθόιαος 

  


