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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015
και  ώρα 10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
77/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 6-3-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2015
 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
9/6-3-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Απ: 4684/2015 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων,  ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών,

συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων Δήμου Καρδίτσας έτους 2015-2016

Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και

ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4386/4-3-2015

έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας,  η  οποία  έγινε

σύμφωνα  με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  έκτακτη

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος        

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9

μελών, 

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το

άρθρο  75  του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη

συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
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------------------------
Α. Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε εκτάκτως προκειμένου να  συζητήσει και να λάβει
απόφαση  σχετικά  με  έγκριση  όρων,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  τεχνικών
προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων Δήμου Καρδίτσας έτους 2015-2016.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης η πρόεδρος κ. Σωτηρία Μπακαλάκου ανέφερε ότι το
θέμα συζητείται εκτάκτως, διότι  τα οχήματα του Δήμου Καρδίτσας θα ακινητοποιηθούν
λόγω λήξης  του χρόνου ασφάλισής  τους  Κάλεσε  δε  το  Σώμα να αποφανθεί  για  το
κατεπείγον  ή  μη  του  θέματος  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  παρ.  6  Ν.
3852/2010. Μετά έδωσε τον λόγο στον κ. Κατσαούνο Γιάννη αναπληρωτή προϊστάμενο
του τμήματος προμηθειών, ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:

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

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

Δημοσίου 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 λει-

τουργία του δήμου Καρδίτσας.
7. 7.Το πρακτικό 4584/2015 για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει

αξιολογήσει, παρακολουθήσει των διαγωνισμό.
8. 8.Το σχέδιο όρων που συνέταξε η υπηρεσία.

αποφάσισε ομόφωνα 

1.  Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνει  τη συζήτηση του ανωτέρω
αναγραφομένου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  για  τον  ανωτέρω  αναγραφόμενο
λόγο

2. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τον εισηγητή  και τα
σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και διατάξεις αποφάσισε ομόφωνα: 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού  ευρώ
30.000,00  (με  Φ.Π.Α.)  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων  Δήμου
Καρδίτσας έτους 2015.

Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
4281/2014.

Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο & εβδομαδιαίο τύπο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 3548/2007.

Δ.  Συγκροτεί  την  επιτροπή  διενέργειας,  αξιολόγησης,  παρακολούθησης   του
διαγωνισμού ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α) ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΔΕ ΜΑ
Γ)  ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α)  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
Β)  ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΜΑ
Γ)  ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 1  Ο     ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 2  Ο     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της εργασίας έχει  προϋπολογισθεί  σε  30.000,00  ( συμπεριλαμβάνεται η
προαίρεση)  Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου 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 3  Ο    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Αρτεσιανού 1, από την
αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  την  20/03/2015  ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα
12.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  στο
αρμόδιο γραφείο του Δήμου 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. 

ΑΡΘΡΟ 4  Ο    ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

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 5  Ο     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά: 
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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 δια-
δικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρι-
σης, 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) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των
ΟΤΑ  και  δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το
αντικείμενο του διαγωνισμού και την  επαγγελματική τους  ιδιότητα.
γ) Δεν 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. 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 6  Ο    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.
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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 Δήμο 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 Δήμου, 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 7  Ο    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 Δήμου
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 Δήμου
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. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με κεφαλαία γράμματα.
β. Τον πλήρη τίτλο του Δήμου
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 Δήμου
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.
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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) ΔΕΝ 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  8  Ο    ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑ
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 9  Ο    ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ισχύουν τα  οριζόμενα στο άρθρο 186 και επόμενα του νόμου 4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 10o  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– 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
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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  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 Δήμου.
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 Δήμου 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 Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11  Ο    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 ΝΔ 189/73)

ΑΡΘΡΟ 12  Ο    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 13  Ο    ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 14  Ο    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 15  Ο    ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης είναι τα παρακάτω:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. Η τεχνική έκθεση 
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές -  Το τιμολόγιο προσφοράς 
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 16  Ο    ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου
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 17  ο   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος  και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής
του σχετικού συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 18  ο   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δυο τοπικές & μια εβδομαδιαία
εφημερίδα  και  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου  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

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  

“ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 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 Δήμου 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 Δήμου 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 Δήμου
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 Διεύθυνσης
 Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο συντάξας

Αναπληρωτής προϊστάμενος 
Τµήµατος  Διαχείρισης και Συντήρησης

Οχημάτων

Γεώργιος Μισαηλίδης
ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  

“ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:         30.000,00 €

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  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 ΔΙΚΥΚΛΟ  3  Φορολογήσιμης ισχύος 3 ΗΡ 111 €

4 ΚΗΗ 3051 ΜΑΝ 6123 ΥΔΡΟΦΟΡΑ  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-ΚΑΔΟΦΟΡΟ & 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 ΥΔΡΟΦΟΡΑ  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 €

45 ΚΗΥ 1876 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  38  Φορολογήσιμης ισχύος 38 ΗΡ 537 €
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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 ΔΙΚΥΚΛΟ  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 ΚΑΔΩΝ  & 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 ΔΙΚΥΚΛΟ  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 Διεύθυνσης

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Γεώργιος Αγγέλου
Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο συντάξας

Αναπληρωτής προϊστάμενος
Τµήµατος  Διαχείρισης και Συντήρησης

Οχημάτων

Γεώργιος Μισαηλίδης
ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών

                      

          

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
77/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  
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