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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ  4/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ: Σεο 07/02/2014   Ζκέξα: Παξαζθεπή Ώξα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΖΖ: Έγγξαθε        Ζκεξνκελία: 31/01/2014 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 
Πέληε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξφεδξνο 
2) Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 
3) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
4) ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
5) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο  

 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  
7) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

 

 

ΘΔΜΑ 9Ο – Απόθαζε 21_2014 

 «Αζθάιηζε νρεκάησλ ΓΔΤΑ γηα ην έηνο 2014». Κσδηθόο εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 
2014 Κσδηθόο: 62.05 ». 
 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην έλαην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/07 2014 έσο 01/07 2015. 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. 
Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


 

 2 

Ζ αζθάιηζε νρεκάησλ είλαη εηήζηνο δηαγσληζκφο ν νπνίνο δηεμάγεηαη απηή ηελ πεξίνδν γηα λα 
αλαδεηρζεί αλάδνρνο κέρξη 01/07/2015, επεηδή ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
2014. 
Ζ ιίζηα κε ηα νρήκαηα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, επεηδή ππάξρνπλ νρήκαηα πνπ 
απνζχξνληαη θαη θαιχςεηο πνπ δελ απαηηνχληαη. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξαθάησ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ , ε νπνία παξνπζηάδεηαη 
γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ζαο. 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 
 

ΘΔΜΑ: «Αζθάιηζε νρεκάησλ  ΓΔΤΑ Κηιθίο»  
 
 
1.Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 21/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγείηαη  
πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 
ζε γηα ηα  απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα 
δηελεξγεζεί ζηηο 20 Μαΐνπ 2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1

ν
 ρηιηφκεηξν Κηιθίο – 

Ξεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο 
ζα επαλαιεθζεί ηελ Σξίηε 27 Μαΐνπ  2014 θαη ηελ ίδηα ψξα.  
2.Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 15.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
3.Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  
4.Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΔΗΡΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ   
ΔΗΓΟ: «Αζθάιηζε νρεκάησλ  ΓΔΤΑ Κηιθίο» 

 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ: 

α) Σνλ Ν. 1069/80  (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ 
Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο»  

γ) ηνπ Π.Γ. 370/95 (ΦΔΚ 199/Α/95) "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ/κα 105/00 (ΦΔΚ 100/Α’/17-03-00) 

δ) ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α’/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

ε) ηνπ Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ 266/Α’/4-12-96) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 
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ζη) ηνπ Ν.Γ 2396/53 «Πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

δ) ηνπ Ν. 976/79 «Πεξί ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ζρεηηθψλ πξνο ηξνραία αηπρήκαηα πξνθαινχκελα ππφ 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ»  

ε) ηεο Κ.Τ.Α. 543/5543/2000 «Υξήζε, θπθινθνξία θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα απηνθίλεηα – νρήκαηα ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

ζ) ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 2004   (EL 
134/30-04-2004). Οη δηαηάμεηο ησλ Π.Γ 370/1995, 105/2000 θαη 394/1996 ηζρχνπλ θαηά ην κέξνο πνπ απηέο 
δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

2. Σελ απόθαζε: 
α)Με αξ.   21   /2014 ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

 
 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 

1. Πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, γηα ηε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ 
νρεκάησλ  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αζθάιηζεο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ € 15.000.00 (ΔΤΡΧ) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
 
 
2. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζην Διιεληθφ Σχπν. 
 
3. Σόπνο - Υξόλνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΩΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΓΔΤΑ Κηιθίο 
1

Ο
 ρικ Κηιθίο – Ξεξφβξπζε  

61100 Κηιθίο 
 

20-5-2014 Σξίηε 10.00 π.κ 

 
Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Π/Γ/ηνο 394/96 ζηελ 
πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1ν 
ρηιηφκεηξν Κηιθίο – Ξεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  
εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 27- 5 - 2014  θαη ηελ ίδηα ψξα.  
 
Ζ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη γηα έλα ρξφλν θαη ε έλαξμε ηζρχνο απηνχ μεθηλάεη απφ ηελ 01-07-2014 νπφηε θαη φια 
ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα αζθαιηζηνχλ ζηελ αλάδνρν αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία ππνρξεσηηθά ζα αλήθεη ζηνλ θηιηθό δηαθαλνληζκό θαη ζα έρεη εθπξνζψπηζε ζην Κηιθίο γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ηεο ππεξεζίαο. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’. 
 
 
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 
 
Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 
αζθάιηζεο απηνθηλήησλ.  
 
 
 
 
5. Γηθαηνινγεηηθά 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 
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5.1 Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

5.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΤΡΩ) πνζνζηφ 
5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηεο ππεξεζίαο δειαδή 750 €. 

5.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην 
επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκνζία Αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.1.3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

5.1.3.1 δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ματνπ 1997 θαη 
ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10

εο
 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

5.1.3.2 δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα: 

α) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

β) ηα απφ ηελ σο άλσ παξ. 5.1.3.1 πξνβιεπφκελα ππφ ζεκεία α) – δ) αδηθήκαηα. 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

- Φπζηθά πξφζσπα 

- Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

- Γηαρεηξηζηέο  Δ.Π.Δ. 

- Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. 

- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξνζσπνί ηνπ. 

Δάλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο θαη λνκηκνπνίεζήο 
ηνπο. Δάλ ην Ννκηθφ Πξφζσπν είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, ην ΦΔΚ ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ ελ ελεξγεία Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.1.4. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδησλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ Αξρψλ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

5.1.4.1. Γελ ηεινχλ ππφ: α) πηψρεπζε, β) εθθαζάξηζε, γ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δ) πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. Δάλ 
βάζεη εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο (π.ρ. πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ), ηφηε απαηηείηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

5.1.4.2. Δπίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία: α) θήξπμεο ζε πηψρεπζε, β) έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο, γ) αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, δ) πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Δάλ βάζεη εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηφηε απαηηείηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

5.1.5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

5.1.5.1. Γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ εξγνδφηε, β) αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαη γ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ θαηαηίζεηαη θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ 
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

5.1.5.2. Γηα λνκηθά πξφζσπα απαηηείηαη: α) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη (δελ 
απαηηείηαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηνπο δηνηθνχληεο) θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη κε ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ θαηαηίζεηαη θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ 
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

5.1.6. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα γηα λνκηθά πξφζσπα δελ απαηηείηαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ δηνηθνχλησλ ή 
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ. 
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5.1.7. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 5.1.4, 5.1.5 θαη 
5.1.6 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ελ ηζρχ ή λα έρεη εθδνζεί 
εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5.2 Αιινδαπνί: 

5.2.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

5.2.2 Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5.1.3.1 θαη 5.1.3.2. 

5.2.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηα εδάθηα 
5.1.4, 5.1.5 θαη 5.1.6 ηεο παξαγξάθνπ 5.1. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηέηνηα έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
νηνζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο. ε ρψξα φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία ζα αλαθέξεη φηη: α) δελ πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία έλνξθεο 
δήισζεο απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, β) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ 5.1.4, 5.1.5 θαη 
5.1.6 ηεο παξαγξάθνπ 5.1. 

5.2.4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα 
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 

5.3. πκκεηνρή πξνκεζεπηψλ κε εθπξφζσπφ ηνπο 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

5.4. Τπεχζπλε Γήισζε   

ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ν αλάδνρνο αζθαιηζηήο ή 
εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιε εηαηξεία ρσξίο ηελ ρξέσζε ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ. 

 
6. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ: 

 
6.1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’  « ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ»                           

6.2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ « ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ»  

6.3 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ « ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ»                                                         

6.4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ « ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ »                               

6.5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ « ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»     

 
7. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη έγγξαθε απάληεζε ζε φιεο καδί ηηο 
δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ, πξνο φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ παξαιάβεη ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο κε 
απφδεημε θαη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπο.  
 
8. Tα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο.. 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ έσο  15.000,00 €  

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα έλα 
ρξφλν  

 
Ζ πεξηγξαθή αθνξά ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα.  
 

 
 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑ Μ.Δ. : 

1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

3. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΩΜΑΣΗΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Ω ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΛΗΚΩΝ ΕΖΜΗΩΝ Ω ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

 
Α/Α ΜΑΡΚΑ 

ΑΡΗΘ. 
ΚΤΚΛΟΦ. ΣΤΠΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

1 JCB 4CX ME 60998 ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 

2 JCB 4CX ME 40592 ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 

3 CATERPILLAR   ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 

4 JCB 1CX ME 40591 ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 

5 CASE ME 89083 ΔΚΑΦΔΑ-ΥΑΝΓΑΚΟ 

6 MERCEDES ΜΔ  80671 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟ 

7 MERCEDES ΜΔ  80672 ΔΠΟΠΣΗΚΟ 

 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ : 

1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

3. ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΗΣΟ 

4. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ 

 
 

 
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΑΡΗΘ. ΚΤΚΛΟΦ. ΣΤΠΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

1.  FIAT DUCATO KHY 5906 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ 

2.  FIAT SCUDO KIB 9104 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ 

3.  FIAT SCUDO KIE 7427 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ ΛΔΤΚΟ 

4.  FIAT DOLBO KIE 3597 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ 

5.  FIAT DOLBO KIE 3596 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ 

6.  NISSAN KIB 8577 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ 

7.  TOYOTA 4X2 KHY 5930 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

8.  TOYOTA 4X4 KHY 5949 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

9.  ΣΟΤΟΣΑ 4X2 ΚΗΔ 4896 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

10.  IVECO KIE 3340 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΚΛΔΗΣΟ 

11.  IVECO ΝΖΕ 5154 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΝΟ 

12.  VOLKSWAGEN ΚΗΔ 9927 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

13.  REANULT-KAGGO KIE 9402 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

14.  MITSUBISHI 4X4  ΚΗΕ 7347 ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ ΑΝΟΗΚΣΟ 

15.  PIAGGIO ΟΕΚ 0800 MOTO 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΑ : 

1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

3. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ 

4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ 

 
 

 
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΑΡΗΘ. ΚΤΚΛΟΦ. ΣΤΠΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

23 MERCEDES ΚΗΕ 2864 ΦΟΡΣΖΓΟ ΣΡΗΑΞΟΝΟ ΜΔΓΑΛΟ 

 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ ΑΤΣΟΦΟΡΣΧΔΧ : 

1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 

3. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ 

4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ 

5. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΩΜΑΣΗΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Ω ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

6. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΛΗΚΩΝ ΕΖΜΗΩΝ Ω ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

 
 

 
Α/Α ΜΑΡΚΑ ΑΡΗΘ. ΚΤΚΛΟΦ. ΣΤΠΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

24 MERCEDES KΗΕ 9061 ΦΟΡΣΖΓ. ΓΔΡΑΝΟ ΚΗΣΡΗΝΟ 

25 MERCEDES ΚΗΔ 1926 ΦΟΡΣΖΓ. ΓΔΡΑΝΟ ΠΡΑΗΝO 

 

 

 
 
Οη παξαπάλσ αζθαιηδφκελνη θίδπλνη πνπ είλαη  πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ πνπ νξίδνληαη 
ζην λφκν, ηελ αζθάιηζε απηψλ θαη γηα επηπιένλ θηλδχλνπο (πξναηξεηηθνχο), θξίλνληαη αλαγθαίνη απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο 
ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, πξνζηδηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
α) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
11 ηνπ Π.Γ. 394/96 ζηελ Διιεληθή γιψζζα , κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν. 
β) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε 
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
γ) ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά επθξηλψο ηα θάησζη: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ήηνη: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΚΗΛΚΗ 

 Ο αξηζκφο πξσηνθφινπ ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα 
εμήο: 
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 
έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ’. 
Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ  ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
δ) Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ  ε νπνία ζηε 
ζπλέρεηα αλαθέξεηαη σο «Δπηηξνπή». Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν.  

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
αξκνδίσο. 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξέο θαη 
θξίζεθαλ απνδεθηέο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα 
απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη 
θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ.  

 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 
δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. 

 εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν 
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 
 
 
2.  ΔΓΓΤΖΔΗ 
 
α) Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη έρνπλ 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη ηππσκέλα ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
β) Κάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ Μ.Μ.Δ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο θ.ι.π. ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
γ) H εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’ θαη ε παξερφκελε εγγχεζε 
πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε Γηαθήξπμε. 

δ) Οη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ’. 
ε) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξ. 25 ηνπ Κ.Π.Γ.(394\96). 
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3.  ΣΗΜΔ 
 
α) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ’. 
β) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
γ) Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
δ) Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, ζα γίλεηαη κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 

ε) Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία (Παξάξηεκα Α’) ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
ζη) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
δ) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 
νιφθιεξε ηελ ππεξεζία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
ε) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ζ) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 
 

4.  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

α) Ζ παξάδνζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεη εληόο 15 εκεξώλ απφ ηε ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, κε 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο  ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξώζεσλ (Άξζξν 26 ηνπ 

Π.Γ. 394/96). 

β) Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή, 

εθπηώηνπ (Άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 394/96). 
 
 
5.  ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 

 Σν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ.      
(Π.Γ. 394\96). 

 
 
6.   ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ        
Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ 266/Α’/96) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ 202/Α/19-8-2005) 
θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2522/97 (ΦΔΚ 178/Α’/97).  
 
 
7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 
 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη 
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα ζπλππνινγίδεη θάζε πνηνηηθή θαη 
νηθνλνκηθή παξάκεηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ πάλσ απφ ην νπνίν ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαιχπηεη ελδερφκελε 
δεκηά.  

 
 



 

 10 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 
113/15-06-95) 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Δγθξίλεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

 Δγθξίλεη ηελ Γηαθήξπμε ηεο ππεξεζίαο  θαη απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ.  

 πγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λφκνπ 
3316/2005 ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

1) Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο, ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
2) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

3) Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

 
Με  αλαπιεξσηέο : 

 
 

1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο, ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

3) Παξαγηφο Ησάλλεο, ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 21/2014 
 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Αθξηβέο απφζπαζκα 
Ο Aλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
Σζαληάθεο Γεκήηξηνο 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο 


