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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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           Διακήρυξη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

            ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 
Αρ. Μελέτης:     4ΔΚ/2015 

 

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου   
               Δέλτα για το έτος 2015». 
                               
 
  
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.000.00€                    

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Θα γίνουν εργασίες ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015, που θα 

περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα του Δήμου Δέλτα που βρίσκονται στα δημοτικά του 
διαμερίσματα. 

Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η 
απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών 
αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε 
προβλήματος εμφανιστεί. 

Περιγραφή εργασιών: 
Δια της παρούσης προβλέπεται η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας για το χρονικό 

διάστημα από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και για ένα (1) έτος (ημερομηνία λήξης 
υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις 18-07-2015, 12:00 μμ). Τα οχήματα που θα 
ασφαλίζονται θα συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη σωματικών βλαβών τρίτων, φροντίδα 
ατυχήματος που θα περιλαμβάνει και ρυμούλκηση των ασφαλιζόμενων οχημάτων από τον 
ανάδοχο, υλικές ζημιές τρίτων, θραύση κρυστάλλων (για τα μηχανήματα έργου), ασφάλιση 
αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία ως εργαλείο του οχήματος και βάση των γενικών όρων 
ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 –ΤΕΑ – ΕΠΕ, εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76, 
Ν.614/77, Ν.440/70 και του N.Δ.400/70. 

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός του έτους 2015 για την ασφάλιση των οχημάτων του 
ανέρχεται  στο  ποσό  56.000.00 ευρώ. 

Η ασφάλιση των οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 . 
Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κάτωθι κωδικών (οικονομικού προϋπολογισμού 

έτους 2015 ) με τα εξής ποσά:  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
02.10.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 

02.20.6253.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 42.000,00 

02.20.6252.001 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  56.000,00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Τα προς ασφάλιση Οχήματα του Δήμου Δέλτα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Πίνακας Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

Ή 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΠΡΑΓ. 
ΙΣΧΥΣ 

BONUS 
MALUS 

1. Επιβατικό DAIHATSU 
TERIOS 

ΚΗΟ 8823 9  2 

2. Επιβατικό BMW SERIES ΚΗΙ 4750 14  2 
3. Επιβατικό HYUNDAI KHI 4717 11  2 
4. Επιβατικό FORD TOURNEO 

CONNECT 1,8 
 

KHI 7814 
13  2 

5. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1941 8  2 
6. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1942 8  2 
7. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1943 8  2 
8. Επιβατικό HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4715 11  2 
9. Επιβατικό CITROEN C3 KHH2081 10  2 
10. Επιβατικό SUZUKI SX4 KHH2080 11  2 
11. Επιβατικό SEAT CORDOBA ΚΗΗ6493 10  2 
12. Λεωφορείο 

Mini bus 
IVECO - FIAT KHI 7227 18  2 

13. Λεωφορείο 
Mini bus 

IVECO - FIAT KHI 7228 35  2 

14. ΜΙΝΙ BUS OPEL MOVANO ΚΗΗ 1908 17  2 
15. Φορτηγό 

Απορ/φόρο 
VOLVO ΠΡΕΣΑ ΚΗΟ 8293 40  2 

16. Φορτηγό 
Απορ/φόρο 

MERCEDES 
ΠΡΕΣΑ 

ΚΗΙ 3772 57  2 

17. Φορτηγό 
Απορ/φόρο 

MERCEDES ΚΗΟ 8824 88  2 

18. Φορτηγό 
Απορ/φόρο 

MERCEDES 
ΠΡΕΣΑ 

ΚΗΙ 7789 88  2 

19. Φορτηγό 
Απορ/φόρο 

MERCEDES KHI7151 36  2 

20. Φορτηγό 
απορ/φόρο 

VOLVO 
ΠΡΕΣΑ 

ΚΗΙ7184 40  2 

21. Φορτηγό 
Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1925 72 

 2 

22. Φορτηγό 
Απορ/φόρο 

MERCEDES KHI7171 90  2 

23. Φορτηγό 
Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1926 72 

 2 

24. Απορριμματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ2059 68  2 
25. Απορριμματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ7911 52  2 
26. Απορριμματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8560 57  2 
27. Απορριμματοφόρο IVECO ΚΗΗ2019 35  2 
28.

Απορριμματοφόρο 
DAIMLER 
CHRYSLER ΚΗΙ7950 72  

2 

29. Απορριμματοφόρο IVECO ΚΗΗ2082 35  2 



30. απορριμματοφόρο IVECO ΚΗΗ6594 35  2 
31. απορριμματοφόρο IVECO ΚΗΗ6595 35  2 
32. Ημιφορτηγό NISSAN PICKUP KHO 8266 14  2 
33. Ημιφορτηγό TRANSPORTER                

WV 
KHI4460 17  2 

34. Ημιφορτηγό VOLKS WAGEN KHI7152 17  2 
35. Ημιφορτηγό FIAT  DUCATO KHI 3800 14  2 
36. Φορτηγό     

Ανατρεπόμενο FIAT-IVECO ΚΗΗ6589 35  
2 

37. φορτηγό 
ανατρεπόμενο με 

γερανό FIAT-IVECO KHH6596 62  

2 

38. φορτηγό MITSUBISHI ΚΗΟ8563 17  2 
39. Φορτηγό MERCEDES ΚΗΙ 7199 52  2 
40. φορτηγό FORD ΚΗΗ2060 13  2 
41. Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ2061 96  2 
42. Φορτηγό FIAT ΚΗΗ2058 9  2 
43. Φορτηγό FORD ΚΗΗ2005 17  2 
44. Φορτηγό FORD ΚΗΗ2006 17  2 
45. Φορτηγό MERCEDES KHO7885 57  2 
46. Φορτηγό Κλούβα MITSUBISHI ΚΗΟ 8164 11  2 
47. φορτηγό pickup ΤΟΥΟΤΑ KHH6590 17  2 
48. φορτηγό pickup ΤΟΥΟΤΑ KHH6591 17  2 
49. φορτηγό pickup ΤΟΥΟΤΑ KHH6592 17  2 
50. φορτηγό pickup ΤΟΥΟΤΑ KHH6593 17  2 
51. Καδοπλυντήριο DAIMLER 

CHRYSLER 
ΜΕ 98828 

ΙΧ 
 231 2 

52. Ελκυστήρας 
(ΦΙΧ – Επικ.) 

IVECO - 
ΜΑGIRUS 

KHO8935 83  2 

53. Ελκυστήρας 
(ΦΙΧ – Επικ.) 

IVECO -ΜAGIRUS KHO8936 83  2 

54. Γεωργ. 
Ελκυστήρας 

          ZETOR AM 65509  65        

55. Γεωργικός 
ελκυστήρας CASE JXU 105 AM67763  107 

2 

56. Γεωργ. 
Ελκυστήρας 

CLAAS ΑΜ 64730  101 2 

57. Καλαθοφόρο ISOLI – 
IVECO FIAT 

ME 76482 
IX 

 103 2 

58. Kαλαθοφόρο ΜΑΝ ΜΕ 96432 
ΙΧ 

 150 2 

59. Περονοφόρο HANGSCA ME123526  61 2 
60. Εκσκαφέας JCB ΜΕ 76533 

ΙΧ 
 63 2 

61. Εκσκαφέας FOREDIL - 
MACCHINE 

ΜΕ 76532 
ΙΧ 

 113 2 

62. Εκσκαφέας JCB ΜΕ 54083 
ΙΧ 

 90 2 

63. Εκσκαφέας JCB ME 83395 
IX 

 92 2 

64. Εκσκαφέας - 
φορτωτής KOMATSU ME58779  90 

2 

65. Σάρωθρα SICAS - FIAT ME 54082 
IX 

 115 2 



66. Σάρωθρα ELGIN-
CROSSWIND 

ME 76481 
IX 

 170 2 

67. Σάρωθρα ELGIN-
CROSSWIND 

ME 76480 
IX 

 170 2 

68. Σάρωθρο SCHURLING ME 72570 
IX 

 54 2 

69. Σάρωθρο KUKA ΜΕ85378  130 2 
70. Φορτωτής BOBCAT ΜΕ 83452 

ΙΧ 
 43 2 

71. Διαστρωτήρας 
ασφάλτου 

ANTONELI ΜΕ 72564 
ΙΧ 

 60 2 

72. Οδοστρωτήρας RULLO – SICOM ΜΕ 72563 
ΙΧ 

 50 2 

73. Ισοπεδωτής FAUN FRISCH 
F155 

ME 49214 
ΙΧ 

 152 2 

 
Τονίζεται το γεγονός ότι, στην εν λόγω Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό, 

συμπεριλαμβάνεται και μέρος του στόλου οχημάτων των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου τα 
οποία μεταβιβάστηκαν στο Δήμο λόγω μετατροπής τους σε Κοινωφελείς  Επιχειρήσεις βάσει του 
άρθρου254 του ν.3463/2006, των υπ΄αριθ. 23.195/07,23.200/07 και 23.198/078 (ΦΕΚ- 1886,Β 
΄/14-09-2007) απόφ. Γ.Γ Περ. Κ. Μακεδονίας και των υπ΄αριθ. 278,279/2007 αποφ. Δ.Σ. 
Εχεδώρου,  εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος της ασφάλισης, λάβει χώρα η μεταβίβαση 
από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (αλλαγή αδείας κυκλοφορίας), καθώς και κάθε 
νέο όχημα που θα υπεισέλθει στην κυριότητα του Δήμου. 

Τα οχήματα του Δήμου Δέλτα θα ασφαλιστούν στις παρακάτω κατηγορίες.  
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλίσεως  δεν θα γίνονται 

δεκτές. 
Κατηγορίες Ασφαλίσεων Οχημάτων – Μηχανημάτων Δήμου Δέλτα 

1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, και υλικές ζημιές  
ανασφάλιστου. 

2. Φροντίδα ατυχήματος που θα περιλαμβάνει και ρυμούλκηση των ασφαλιζόμενων 
οχημάτων από τον ανάδοχο. 

3. Θραύση κρυστάλλων (μόνο για τα μηχανήματα έργου). 
4. Προσωπικό ατύχημα οδηγού, θάνατος από τροχαίο ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα, 

μόνιμη μερική ανικανότητα. 
5. Αστική ευθύνη κατά την ώρα λειτουργίας και ως εργαλεία, για τα Μηχανήματα Έργων. 
6. Για τα υπ΄ αριθ. Πινακίδας κυκλοφορίας ΚΗΟ 8823, KHI 7814, ΚΗΙ4717, ΚΗΙ4715, 

ΚΗΗ1941, ΚΗΗ1942, ΚΗΗ1943, ΚΗΙ 4750, ΚΗΗ2060, ΚΗΗ2005, ΚΗΗ2006, ΚΗΗ2058, 
KHH2081, KHH2080, ΚΗΗ6493 επιπλέον κάλυψη Οδικής Βοήθειας. 

7. Για τα λεωφορεία ΚΗΙ7227, ΚΗΙ7228 και ΚΗΗ1908 τονίζεται ότι είναι χαρακτηρισμένα για 
μεταφορά προσωπικού, φέρουν 19+1 ,  33+1  και 15+1 θέσεις καθήμενων, αντίστοιχα, 
χωρίς όρθιους επιβάτες και έχουν ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας την 04-01-2006 τα 
δύο πρώτα και 16-12-08 το τρίτο. 

8. Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση 
νομικής προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του 
ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική – 
δικαστική και εξώδικη- εκπροσώπηση του ασφαλισμένου.(Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7) 

9. Φόροι , τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του 
Δήμου. 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ (€) 

 Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου     53.000,00 



1    Δέλτα για το έτος 2015 
 

2 
Απρόβλεπτα 

(δικαίωμα προαίρεσης) 
3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 56.000,00 
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά οχήματα ή μηχανήματα που τυχόν θα περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου Δέλτα εντός του χρονικού διαστήματος της ασφάλισης. 
  
                                            Ν.Μαγνησία, 06-04-2015 

 
 
 
 
 
 
        

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο συντάξας 
       
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
ΔΕ Οδηγών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O Προϊστάμενος Δ/νσης  

 
 

Σιωμάδης Σωτήρης 
ΠΕ Βιολόγων 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ   
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 Αρ. Μελέτης:  4 Δ.Τ./2015 
                                                                                                        
Ταχ. Δ/νση  : Πλατεία Δημοκρατίας 

             Σίνδος 57400  
              Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
              Τηλέφωνο : 2313 300520 
              Fax   : 2310 586849 

 
ΘΕΜΑ:«Ασφάλιση οχημάτων του 
Δήμου Δέλτα για το έτος 2015». 
 
 ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.000.00€ 
 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: (Ίδιοι πόροι – τακτικά    
ανταποδοτικά) 
Π/Υ 2015-ΚΑ  02.10.6253 

           02.20.6253.001 
           02.20.6252.001 

 
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα εκτελεστεί  η Ασφάλιση οχημάτων του 
Δήμου Δέλτα για το έτος 2015.  
   Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 56.000,00 € και θα βαρύνει τον 
τακτικό  προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2015.  
   Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Δέλτα και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
μειοδότης που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
   Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920, του Ν.252/1996 και του Ν.2496/97.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος 
τα ακόλουθα: 
α. Η διακήρυξη διαγωνισμού 
β. Το τιμολόγιο προσφοράς.  
γ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ. Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές) 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με πρόχειρο ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με συνοπτική 
(απλή) συμπλήρωση τιμολογίου. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
   Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ισχύος (4) τεσσάρων  μηνών από την έκδοσή της, που θα 



αναλογεί στο 2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 1.120,00 €. Ο ανάδοχος της εργασίας 
μετά την κατακύρωση της εργασίας σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Δημοτικό 
Κατάστημα Σίνδου, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα 
ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης ίση προς πέντε επί της εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης.  
 Η εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού 
διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της εργασίας και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
   Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
   Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης έως και 12  μήνες 
μετά από αυτή. 
   Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας, εξαιρουμένης της 
αποδεδειγμένος περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 
δύο επί της εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα και τέσσερα επί τοις εκατό (4%) για την 
δεύτερη εβδομάδα επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση εργασίας.  
   Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη 
σύμβαση εργασίας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
   Οι πληρωμές της αξίας της εργασίας θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 
εκδοθούν εντός δύο (2) μηνών, μετά την παραλαβή της εργασίας και βάσει σχετικής 
εκκαθαρίσεως αυτής και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής.  
 
ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
   Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας 
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
   Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος (εφόσον 
υπάρχει) και οι νόμιμες κρατήσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, 
και κρατήσεις.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Δέλτα 
που θα αποκτηθούν στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό  διάστημα από της 
αναγγελίας προς αυτόν με  έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου και 
για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την 
προσφορά του. 
   Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της 
εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την 
κυκλοφορία. 
 



ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού. Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν προκύψει εξ΄οιασδήποτε 
αιτίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων 
ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου Δέλτα εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες 
εξηγήσεις. 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Προϊστάμενος Συντήρησης κ΄ 

Διαχείρισης Οχημάτων 
O Aν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 
 
 
 
 

Σαλανίδης Γρηγόριος 
Σίνδος 06/04/2015 

 
 
 

 
Σιωμάδης Σωτήρης 

Σίνδος    06/04/2015 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015 

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 
         Προκηρύσσει πρόχειρο «ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» για Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου  

Δέλτα για το έτος 2015 με σφραγισμένες προσφορές, με συνοπτική (απλή) συμπλήρωση 

τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ.   

Η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής διέπεται από: 

α) Τις διατάξεις της παρ.1,2,4 & 9 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006. 

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 

γ) Την αριθμ. 29113/24-8-2000 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006. 

ε) Την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του 

άρθρου 9 του Ν. 2623/1998. 

στ) του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν. 2238/94 και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν.1726/1994 

ζ) Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 

η) Του άρθρου 8 του Ν.2741/1999 

θ) Τις διατάξεις του αρ. 83 του Ν. 2362/95 όπως ισχύει. 



ι) Τα τεύχη που συνιστούν την μελέτη και που έχουν εγκριθεί με την 141/2015 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εργασίας με πρόχειρο 

διαγωνισμό, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την 

εργασία. 

ια) του αρ. 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 

ιβ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 56.000.00  ευρώ. 

ιγ) Την υπ΄αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 

ιδ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

α) Για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Δέλτα και τις ασφαλιστικές καλύψεις που 

αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

β) Η χρονική περίοδος ασφάλισης ορίζεται ετήσια, αρχής γενομένης από την λήξη της παλαιάς 

ασφάλισης κάθε οχήματος με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες ασφαλιστικές 

περιόδους όπως ορίζει ο Νόμος και εφόσον και οι δύο πλευρές το επιθυμούν. 

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/06/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 

10:00 πμ  (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της  Επιτροπής διενέργειας που 

προέκυψε μετά από κλήρωση και ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 140/2015 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, στο δημοτικό κατάστημα επί της Πλατείας Δημοκρατίας 

στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57400. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος η επανάληψη του διαγωνισμού θα γίνει σε μέρα 

και ώρα που θα οριστεί με νέα στον τύπο διακήρυξη. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα  μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 

επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών. 

Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει 

να προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Αντιπροσφορές 

δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου. 



3) Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.  

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται 

με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά τη 

συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό (δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά 

τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Επίσης υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα 

οποία να προκύπτει ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον αφορά εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 

ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να 

αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από 

κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

          4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι 

συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας δηλαδή 

ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης και 

διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει 

αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 

Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου 

παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Κρίνεται απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν 

στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , μεσίτης,  παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) για λογαριασμό 

ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν  και να προσκομίσουν αντίγραφο 

σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της 

μιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό 

Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής 

5) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει 

να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 2%, επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, ισχύος (4) τεσσάρων  μηνών από την έκδοσή της. 

β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ,της 

συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν 



στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται, και ότι δεν 

έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που θα 

αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές, κύριες κι επικουρικές, η επιχείρηση. 

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. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

-φυσικά πρόσωπα 

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος  για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

δ) Πιστοποιητικά από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι: 

i. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

ii. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

iii. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από 

κάποια δικαστική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της 

χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση, ο συμμετέχων καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω 

πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 

iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

ε) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου. 

           6) Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με 

τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η 



εγκυρότητα των προσφορών τους. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. 

σύστασης της εταιρίας και έγγραφο  του Υπουργείου Εμπορίου για χορήγηση άδειας σύστασης 

και λειτουργίας ασφαλιστικής Επιχείρησης. 

7) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

8) Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές 

προδιαγραφές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της 

συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης., 

10) Η παράδοση των προσφερομένων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά από την 

υπογραφή των συμβάσεων μέχρι και 12 μήνες και περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της Υπηρεσίας. 

11) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα, με την παράδοση 

των εργασιών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες. Επίσης αποστέλλεται στο 

επαγγελματικό επιμελητήριο, στο σύνδεσμο διαμεσολαβούντων ασφαλιστικών εργασιών και στο 

σύνδεσμο ασφαλιστικών πρακτόρων Β.Ελλάδος. 

13) Το καθαρό ασφάλιστρο υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία 

εισοδήματος σε ποσοστό 8% και οι οποίες βαρύνουν τον μειοδότη. Επίσης το αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου επί της αποδ. Πληρωμής των ασφαλίστρων βαρύνει τον ανάδοχο. 

14) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας –Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2313300500 (εσωτ. 

520) κα Σαμαρά Ελιζαμπέτ και τον κο Σαλανίδη Γρηγόριο τηλ. 2310796117. 

 

 

Ο Δήμαρχος Δέλτα 
 
 
 

Φωτόπουλος Θ.Ευθύμιος 
 
 
 
 



    

                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ   
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Αρ. Μελέτης:  4ΔΚ/2015 
Ταχ. Δ/νση  : Πλατεία Δημοκρατίας 

             Σίνδος 57400  
              Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

    Τηλέφωνο : 2310 300520 
Fax   : 2310 300520 
 

Σίνδος, 15/05/2015 
Αρ. Διακ: 9 
Αρ.πρωτ.: 12617   

             
ΘΕΜΑ:«Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου 
Δέλτα για το έτος 2015». 
 
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:56.000,00€ 
 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: (Ίδιοι πόροι – τακτικά    
ανταποδοτικά) 
Π/Υ 2015-ΚΑ  02.10.6253 
                         02.20.6253.001 
                         02.20.6252.001 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015 
 

  Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την εργασία  ¨Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015¨, 
προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ .  

Η εργασία αφορά ασφαλιστικές καλύψεις των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Δέλτα ετήσιας διάρκειας. 

 Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται 
στο Δημοτικό Κατάστημα επί της πλατείας Δημοκρατίας στην Σίνδο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57400 και 
ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, την 05/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
πμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών).  

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας της εργασίας, ισχύος (4) τεσσάρων  μηνών από την έκδοσή της, δηλαδή 1.120,00 ευρώ. 

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά 
αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 
2313 300520 Κα Σαμαρά Ελιζαμπέτ και τον Κο Σαλανίδη Γρηγόριο τηλ. 2310 796117. 

 
Ο Δήμαρχος Δέλτα 

 
 
 

              Φωτόπουλος Θ. Ευθύμιος  
 


