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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΑΠ:4685/2015 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την ασφάλιση των οχηµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2015-2016 

 (για το διάστηµα από 2/4/2015 έως  2/4/2016) 
 

Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας 

 έχοντας υπόψη: 
 

1. Το νόµο 4281/2014. 
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παροχής υπηρεσιών 

Ασφάλισης οχηµάτων έτους 2015-2016 ∆ήµου Καρδίτσας. 
3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ 

χωρίς το Φ.Π.Α.. 
5. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2015 και τις 

αντίστοιχες  αναλήψεις υποχρεώσεων. 
6. Την αναγκαιότητα της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας  για την εύρυθµη λειτουργία του 

δήµου Καρδίτσας. 
 
Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά µε αντικείµενο εργασίας την ασφάλιση των οχηµάτων 
του ∆ήµου, ως αναλυτικά αναφέρεται στην  από 27/02/2015 µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας          
( Παράρτηµα Α της παρούσας διακήρυξης ).   
Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για την ασφάλιση εξήντα έξι  (66) οχηµάτων ως αυτά περιγράφονται 
στην µελέτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας, θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου 4281/2014 και των λοιπών νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που 
ισχύουν. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή που συστήθηκε µε την αριθ. 
77/15 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε 30.000,00 ( συµπεριλαµβάνεται η προαίρεση)  
Ευρώ και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου και πιο συγκεκριµένα από τον 
προϋπολογισµό του έτους 2015 µε κωδικούς  αριθµό πίστωσης: 10-6253.0001, 20-6253.0001, 
30-6253.0001, 35-6253.0001. 
Κ.Α., µε τίτλο « Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων » 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Αρτεσιανού 1, από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την  20/03/2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα  12.00. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά  στο αρµόδιο 
γραφείο του ∆ήµου Καρδίτσας  (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιοι υπάλληλοι Κατσαούνος Γιάννης, 
Λυρίτση Φωτεινή,  τηλ. πληροφοριών  24413-50797-796 και φαξ 24413-50721),   µέχρι  τη 
19/03/2015 και ώρα 15.00.  
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ΑΡΘΡΟ 4Ο  ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην 
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι µέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και 
διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82, όπως ισχύει 
αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. 
Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν στην 
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή 
ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης 
συνεργασίας µε αυτήν, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας 
προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και 
δέχονται ανεπιφύλακτα 
β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και 
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού και την  επαγγελµατική τους  ιδιότητα. 
γ) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης τους.  
4. Φορολογική ενηµερότητα  
5. Ασφαλιστική ενηµερότητα. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση για του  που είναι ασφαλισµένοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση και οι εργοδότες. 
6. Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι έχουν την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια 
λειτουργίας. 
7. Πιστοποιητικό της οικείας ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών.  
8. Υπεύθυνη δήλωση  ότι συµµετέχουν στις διαδικασίες  φιλικού διακανονισµού. 
9. 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. Στην περίπτωση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, υπόχρεοι στην 
προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο δ/νων 
Σύµβουλος για τις Α.Ε.  
 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα. Η µη προσκόµιση 
κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.  
Ως προς τα δικαιολογητικά και έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της παρ.2α του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄-45), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄-74) ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της παραγράφου 2α του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄-45), όπως ισχύει. 
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Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. Τυχόν έγγραφα, για τα οποία προβλέπεται ρητά από διάταξη νόµου η υποβολή τους σε 
πρωτότυπη µορφή, θα υποβάλλονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε πρωτότυπη µορφή.  
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης ήτοι  600,00  Ευρώ.  
6.2 Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
6.3 Η εγγύηση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο 
νοµικό πρόσωπο που έχει κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 
6.4 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: ηµεροµηνία 
έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Καρδίτσας, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό 
που καλύπτει και την επωνυµία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
6.5 Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως  και έχει την υποχρέωση να 
καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του ∆ήµου, το 
ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο). 
6.6 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
6.7 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
7.1 Με ποινή να µην γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κυρίως φάκελο 
σφραγισµένο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και  θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 
α. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 
β. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
γ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος µε την ένδειξη 
α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 
γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα  
Η οικονοµική προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο. 
 
Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η εγγύηση 
συµµετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 
γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε χρειάζεται να είναι εις διπλούν. 
 
Επίσης εντός του κυρίως φακέλου τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή τεχνική 
περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών – καλύψεων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνει ο 
συµµετέχων. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
α. Τεχνική προσφορά , µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου 
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γ. Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας 
δ. Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 
Η τεχνική προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο. 
 
Η µη υποβολή της οικονοµικής και της τεχνικής προσφοράς εις διπλούν είναι λόγος απόρριψης 
της προσφοράς. 
 
7.2  Προσφορά για µέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) ∆ΕΝ θα γίνεται αποδεκτή. 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει την καλύτερη προσφορά στο 
σύνολο της µελέτης.  

Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους. 
7.3 Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από 
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού. 
8.4 Εχεµύθεια: ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του 4281/2014. Το δικαίωµα πρόσβασης στα 
έγγραφα των προσφορών  ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 5 του νόµου 2690/1999.  
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Ισχύουν τα  οριζόµενα στο άρθρο 186 και επόµενα του νόµου 4281/2014.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10o  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε 
λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των 
προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
και µετά την ώρα αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς γίνεται δηµόσια, την ηµέρα που ορίζεται στη 
διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.  
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει κατ΄ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών και εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας. 
Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται ευθύς αµέσως µετά το πέρας της δηµόσιας 
συνεδρίασης, αποσφραγίζεται και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της τεχνικής 
προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής που υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί 
πληµµελής ή µη κανονική, αποσφραγίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά 
του προσφέροντος που υπέβαλε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Μετά 
το πέρας της διαδικασίας το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και της τεχνικής ή των τεχνικών 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσµατος του ελέγχου της πληρότητας και 
κανονικότητας αυτών, κατά σειρά µειοδοσίας. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί περισσότερος 



 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016  

6

 

χρόνος, για την αξιολόγηση του διαγωνισµού, αυτός ανακοινώνεται στους παρόντες, είτε 
αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στους συµµετέχοντες  για το πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς του 
πρώτου µειοδότη, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι δικαιούνται να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν 
από αυτούς. 
 
10.3 Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή. 
Η Οικ. Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το διαγωνισµό, αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
10.4 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού.  
10.5 Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου και σε χρόνο όχι 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει 
µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
10.6 Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται 
αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
11.1 Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε 
Ευρώ. Η τιµή προσφοράς είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλο το διάστηµα της 
σύµβασης και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
11.2 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται µε 
κράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 8% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, καθώς και µε  
κράτηση υπέρ της Ενιαίας αρχής δηµοσίων  συµβάσεων (0,10% ), η  κάθε άλλη που τυχόν θα 
ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.  
11.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε τη δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
στον τύπο. 
11.4 Αναλογικό τέλος χαρτοσήµου σε ποσοστό 2% που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωµής 
ασφαλίστρων και βαρύνει µόνο τον ασφαλιστή (άρθρο 15 και 37 ΚΤΧ) 
Το συµβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου (άρθρο 2 Ν∆ 189/73) 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
12.1 Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί του τελικού ποσού που θα προκύψει.  
12.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 6 της παρούσας 
όροι εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
12.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή 
της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
         Οι πληρωµή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που 
θα εκδοθούν εντός δυο µηνών µετά την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και των 
ειδικών σηµάτων ασφάλισης και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και θα συνοδεύονται από 
πρωτόκολλο παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και αποδείξεις είσπραξης του αναδόχου.  
 
ΑΘΡΟ 15Ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συµβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα παρακάτω: 
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
2. Η τεχνική έκθεση  
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3. Οι τεχνικές προδιαγραφές -  Το τιµολόγιο προσφοράς  
4. Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Ο µειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήµατα – µηχανήµατα του ∆ήµου Καρδίτσας 
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 µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισµένα 
οχήµατα, και µέχρις εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 
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 17ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος  και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής του 
σχετικού συµφωνητικού.  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δυο τοπικές & µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του δήµου. 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια. Η δαπάνη τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Παράρτηµα Α 

 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
   

“ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         30.000,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

         Με αυτή τη τεχνική έκθεση προβλέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας που συνίσταται στην ασφάλιση των 
οχηµάτων του ∆ήµου για το διάστηµα από 2/4/2015 έως  2/4/2016. 
         Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 30.000,00 € (εξαιρείται καθεστώτος 
Φ.Π.Α.)  µε δικαίωµα προαίρεσης ποσού χιλίων εξακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (1.618,00€), το οποίο θα 
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προσθήκης νέων οχηµάτων ή παράταση της σύµβασης  και θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα τις πιστώσεις υπό τους Κ.Α. 
10-6253.0001, 20-6253.0001, 30-6253.0001, 35-6253.0001  µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» 
 

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εµφάνισης προβληµάτων, η απόλυτη ασφάλεια 
των εργαζοµένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση µε τα οχήµατα του ∆ήµου 
και η άµεση αντιµετώπιση του οποιουδήποτε προβλήµατος εµφανιστεί, και θα συµπεριλαµβάνουν: 
 

1) Για όλα τα οχήµατα (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
1.1. Σωµατικές βλάβες (1.000.000) 
1.2. Υλικές ζηµιές (1.000.000) 
1.3. Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 
1.4. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήµατος 
 

2) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα  πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά, µηχανήµατα έργου και 
γεωργικούς ελκυστήρες κατά την χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζηµίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 
 

3) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα ηµιφορτηγά την  ασφάλιση για τρέιλερ µε δύο τροχούς. 
 

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) 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015 
O προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

 Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 
 

Γεώργιος Αγγέλου 
Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος 

  
Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015 

Ο συντάξας 
Αναπληρωτής προϊστάµενος  

Τµήµατος  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 
Οχηµάτων 

 
Γεώργιος Μισαηλίδης 

ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

   

“ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016” 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         30.000,00 € 

  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ  ΤΥΠΟΣ Επιπλέον  καλύψεις 
φορολο
γήσιµοι 
ίπποι 

πραγµα
τική 

ιπποδύ
ναµη 

ιπποι ΑΞΙΑ 

1 ΑΜ 61369 JOHN DEERE ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   92 παραγωγικής ισχύος 92 ΗΡ" 195 € 

2 ΑΜ62284 FIAT ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   75 παραγωγικής ισχύος 75 ΗΡ" 195 € 

3 ΚΑΤ382 QINGQI ∆ΙΚΥΚΛΟ   3   Φορολογήσιµης ισχύος 3 ΗΡ 111 € 

4 ΚΗΗ 3051 ΜΑΝ 6123 Υ∆ΡΟΦΟΡΑ   42   Φορολογήσιµης ισχύος 42 ΗΡ 594 € 

5 ΚΗΗ 3052 ΜΑΝ 6123 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   42   Φορολογήσιµης ισχύος 42 ΗΡ 594 € 

6 ΚΗΗ 3053 ΜΑΝ 6123 ΦΟΡΤΗΓΟ   42   Φορολογήσιµης ισχύος 42 ΗΡ 594 € 

7 ΚΗΗ 3054 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   24   Φορολογήσιµης ισχύος 24 ΗΡ 517 € 

8 ΚΗΗ 3055 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   24   Φορολογήσιµης ισχύος 24 ΗΡ 517 € 

9 ΚΗΗ 3059 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ   93   Φορολογήσιµης ισχύος 93 ΗΡ 735 € 

10 ΚΗΗ3056 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   37   Φορολογήσιµης ισχύος 37 ΗΡ 537 € 

11 ΚΗΗ3057 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   37   Φορολογήσιµης ισχύος 37 ΗΡ 537 € 

12 ΚΗΗ3067 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   31   Φορολογήσιµης ισχύος 31 ΗΡ 537 € 

13 ΚΗΗ3074 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ µε δύο τροχούς 17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 322 € 

14 ΚΗΗ3075 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΒΑΝ)   12   Φορολογήσιµης ισχύος 12 ΗΡ 401 € 
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15 ΚΗΗ3076 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ µε δύο τροχούς 17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 322 € 

16 ΚΗΗ3078 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9   Φορολογήσιµης ισχύος 9 ΗΡ 306 € 

17 ΚΗΗ3079 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9   Φορολογήσιµης ισχύος 9 ΗΡ 306 € 

18 ΚΗΗ3084 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9   Φορολογήσιµης ισχύος 9 ΗΡ 306 € 

19 ΚΗΙ 2207 HONDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

20 ΚΗΙ 2212 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο 36   Φορολογήσιµης ισχύος 36 ΗΡ 564 € 

21 ΚΗΙ 2213 SANTANA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

22 ΚΗΙ 2216 ΜΑΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   41   Φορολογήσιµης ισχύος 41 ΗΡ 594 € 

23 ΚΗΙ 2217 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   35   Φορολογήσιµης ισχύος 35 ΗΡ 537 € 

24 ΚΗΙ 2225 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   18   Φορολογήσιµης ισχύος 18 ΗΡ 461 € 

25 ΚΗΙ 2230 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   41   Φορολογήσιµης ισχύος 41 ΗΡ 593 € 

26 ΚΗΙ 2231 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   27   Φορολογήσιµης ισχύος 27 ΗΡ 517 € 

27 ΚΗΙ 2232 MERCENDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο 26   Φορολογήσιµης ισχύος 26 ΗΡ 537 € 

28 ΚΗΙ 2236 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο 96   Φορολογήσιµης ισχύος 96 ΗΡ 795 € 

29 ΚΗΙ 2237 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

30 ΚΗΙ 2244 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ   57   Φορολογήσιµης ισχύος 57 ΗΡ 661 € 

31 ΚΗΙ 2271 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ   16   Φορολογήσιµης ισχύος 16 ΗΡ 461 € 

32 ΚΗΙ 2272 FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο  17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 486 € 

33 ΚΗΙ 2287 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   16   Φορολογήσιµης ισχύος 16 ΗΡ 319 € 

34 ΚΗΙ 2292 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ µε δύο τροχούς 17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 517 € 

35 ΚΗΙ 4126 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   42   Φορολογήσιµης ισχύος 42 ΗΡ 594 € 

36 ΚΗΙ 4130 GEEP 
COMPASS 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 354 € 

37 ΚΗΟ4750 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   51   Φορολογήσιµης ισχύος 51 ΗΡ 594 € 

38 ΚΗΥ 1804  SICΑS ΣΑΡΩΘΡΟ    32   Φορολογήσιµης ισχύος 32 ΗΡ 536 € 

39 ΚΗΥ 1806  VOLVO Υ∆ΡΟΦΟΡΑ   40   Φορολογήσιµης ισχύος 40 ΗΡ 537 € 

40 ΚΗΥ 1807  VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   40   Φορολογήσιµης ισχύος 40 ΗΡ 537 € 

41 ΚΗΥ 1814  MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ   34   Φορολογήσιµης ισχύος 34 ΗΡ 537 € 

42 ΚΗΥ 1815 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   68   Φορολογήσιµης ισχύος 68 ΗΡ 661 € 

43 ΚΗΥ 1826 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ   88   Φορολογήσιµης ισχύος 88 ΗΡ 735 € 

44 ΚΗΥ 1842  MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ   23   Φορολογήσιµης ισχύος 23 ΗΡ 517 € 
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45 ΚΗΥ 1876  MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   38   Φορολογήσιµης ισχύος 38 ΗΡ 537 € 

46 ΚΗΥ 1883 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ   17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 461 € 

47 ΚΗΥ 1888  VOLCS WAGEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

48 ΚΗΥ 1890 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ   17   Φορολογήσιµης ισχύος 17 ΗΡ 461 € 

49 ΚΗΥ 1894 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   9   Φορολογήσιµης ισχύος 9 ΗΡ 306 € 

50 ΚΥ866 PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ   3   Φορολογήσιµης ισχύος 3 ΗΡ 133 € 

51 ΜΕ 115847 KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   141 παραγωγικής ισχύος 141 ΗΡ" 303 € 

52 ΜΕ 118491 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   101 παραγωγικής ισχύος 101 ΗΡ" 303 € 

53 ΜΕ 118492 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   86 παραγωγικής ισχύος 86 ΗΡ" 303 € 

54 ΜΕ 28270  CATERPILLAR ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   100 παραγωγικής ισχύος 100 ΗΡ" 303 € 

55 ΜΕ 48757 INTERNATIONA
L 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   136 παραγωγικής ισχύος 136 ΗΡ" 303 € 

56 ΜΕ 48795 LIBHERΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   88 παραγωγικής ισχύος 88 ΗΡ" 303 € 

57 ΜΕ 48866 KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   140 παραγωγικής ισχύος 140 ΗΡ" 303 € 

58 ΜΕ 48870 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   97 παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" 303 € 

59 ΜΕ 48873 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   97 παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" 303 € 

60 ΜΕ 48893  MFH ΣΑΡΩΘΡΟ   & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   136 παραγωγικής ισχύος 136 ΗΡ" 303 € 

61 ΜΕ 48919 IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ  & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   177 παραγωγικής ισχύος 177 ΗΡ" 355 € 

62 ΜΕ 48930 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο   97 παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" 355 € 

63 ΝΒΚ1728 ΤΑΙΖΗΟΟ ∆ΙΚΥΚΛΟ   50 CC   ισχύος 50 cc 95 € 

64 ΚΗΙ 2249 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

65 ΚΗΙ 2250 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ   11   Φορολογήσιµης ισχύος 11 ΗΡ 312 € 

66 ΚΗΗ 3100 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ & αστικής ευθύνης ως εργαλείο  20   Φορολογήσιµης ισχύος 20 ΗΡ 506 € 

ΣΥΝΟΛΟ 28.382 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.618 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000 € 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015 
O προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου 
 

Γεώργιος Αγγέλου 
Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος 

  
Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015 

Ο συντάξας 
Αναπληρωτής προϊστάµενος 

Τµήµατος  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 
Οχηµάτων 

 
Γεώργιος Μισαηλίδης 

ΤΕ ∆ιοικητικών - Λογιστικών 

Καρδίτσα,  06/03/2015 
                       

                                                                                     Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας 
 
 

                                                           ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 


