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∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

     ∆/ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
     ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού 
     Ταχ.∆ιεύθυνση: :  Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 

Αµαξοστάσιο του ∆ήµου  
Αρµόδιος: Γαλεράκης Σπύρος  
Τηλ: 2813409628 
e-mail: galerakis-s@heraklion.gr 
                                                                                           

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
  

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 286 του 
Ν.3463/2006 και του Π.∆.28/80 καλεί τους ενδιαφερόµενους, που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στην διαδικασία  επιλογής αναδόχου εταιρείας, για την  ασφάλιση των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου, να καταθέσουν σφραγισµένες 
προσφορές  σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία. 
  

Άρθρο 1ο     

Ηµεροµηνία  και Τόπος    παραλαβής προσφορών  
 
 Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν στον ∆ήµο 
την …. / …. / 2014 και ώρα 12.00 π.µ.   στη ∆ιεύθυνση : ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης , 
Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71302 και θα απευθύνονται προς το τµήµα Μελετών 
Προγραµµατισµού, για την επιλογή αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου, στην αίθουσα 
Ανδρέα Παπανδρέου,  και στην οποία µπορούν να παρίστανται οι εκπρόσωποι των 
εταιρειών 

Άρθρο 2ο   

∆εκτοί στον διαγωνισµό  
 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εταιρείες που διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας 
στην Ελλάδα από την αρµόδια προς τούτο υπηρεσία. Ακόµα στο διαγωνισµό θα γίνονται 
δεκτοί και ιδιώτες ασφαλιστές εφόσον καλύπτονται εγγράφως από ασφαλιστική εταιρεία 
που διαθέτει νόµιµη άδεια λειτουργίας. 
  

Άρθρο 3ο   

∆ικαιολογητικά συµµετοχής   
 



       

 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά  τους 
και τα εξής δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού: 

1) Αντίγραφο ή έγγραφο στο οποίο να διαφαίνεται η άδεια λειτουργίας και ότι η   
ασφαλιστική εταιρεία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ότι αποδέχονται του όρους της 
∆ιακήρυξης.  

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία 
διαθέτει κατάστηµα στο Ηράκλειο (να αναφέρεται η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο 
αντιπρόσωπος  ή ο υπεύθυνος κ.λ.π.) προς εξυπηρέτηση των πελατών της και 
ότι διεκπεραιώνει άµεσα κάθε απαιτούµενη προς αποζηµίωση κ.λ.π. εργασία.  

4) Στην περίπτωση ιδιώτη ασφαλιστή θα κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση της 
εταιρείας  στην οποία θα δηλώνει ότι καλύπτει τον συγκεκριµένο ιδιώτη 
προκειµένου να συµµετάσχει στον εν λόγο διαγωνισµό.  

5) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ύψους 2.000,00€. 
6) ∆ήλωση ότι η Εταιρεία συµµετέχει στο σύστηµα φιλικού διακανονισµού.  
7) Προστασία Ασφαλίστρου (Β.Μ.)  
8) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας Ασφαλιστικής Εταιρείας.  
Όσες προσφορές δεν περιλαµβάνουν τα ανωτέρω θα αποκλείονται της 
περαιτέρω διαδικασίας.  

  

Άρθρο 4ο   

Τρόπος κατάθεσης προσφορών  
 
        Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται.  

1.  Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία   που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 

2.  Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρµόδια 
όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες 
που κατατεθήκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται  χωρίς 
να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην 
υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.   

3.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:   
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας  υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Άρθρο 5ο 
Προσφορές . 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα  

φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 5 της παρούσης ως εξής:   
     1.  Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής (άρθρο 4ο).  



       

 

 

     2.   Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο , µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 

3. Οι προσφορές  δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις.  

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και υπογεγραµµένη από τον διαγωνιζόµενο, η δε επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά  
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης  των προσφορών. 

4.     Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της ∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από 
τους όρους της ∆ιακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 
από τον προσφεύγοντα µόνο όταν αυτές ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε 
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη  µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν.              

 
Άρθρο 6ο 
Χρόνος  ισχύος των προσφορών  

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν την Εταιρεία για εξήντα (60) ηµέρες από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν  να 
παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του προβλεπόµενου από την 
∆ιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  

Άρθρο 7ο 
Επιλογή αναδόχου  

 
Ο ∆ήµος  Ηρακλείου επιλέγει τον ανάδοχο που εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της 

∆ιακήρυξης µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή. 
  

    Άρθρο 8ο  
Προσφερόµενη τιµή κατάθεση στοιχείων προσφορών  

 
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή. 
1.  Με την προσφορά, η τιµή του προς ασφάλιση οχήµατος καθώς και η τυχόν 

έκπτωση δίνεται ανά µονάδα, (τύπο– κατηγορία οχήµατος). 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Ευρώ. 
3. Στους ενδιαφερόµενους θα διατεθούν αναλυτική πίνακες µε το είδος, τύπο, αριθµό 

κ.λ.π. στοιχεία των οχηµάτων – µηχανηµάτων – δικύκλων του ∆ήµου Ηρακλείου. 



       

 

 

4.  Οι διατιθέµενοι αυτοί πίνακες θα πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά,  από 
τους ενδιαφερόµενους, και να απαντούν σε όλα τα ζητούµενα από αυτούς στοιχεία , σε 
αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Τυχόν επιπλέον παροχές των διαγωνιζοµένων, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο σε 
περίπτωση ισοψηφίας. 

6. Η προσφερόµενη ασφαλιστική κάλυψη θα είναι η νόµιµα υποχρεωτική, για 
σωµατικές βλάβες υλικές ζηµίες και θα αφορά την πορεία καθοδόν, αλλά και την ώρα 
εργασίας των µηχανηµάτων έργων. Επίσης θα αφορά την επέκταση αστικής 
ευθύνης σε ιδιωτικούς χώρους (αµαξοστάσιο, χωµατερή κ.λ.π.). 
   

Άρθρο 9ο   
∆ιάρκεια σύµβασης  

 
      Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται,  ότι δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος από δύο (2) έτη αρχή γενοµένης από την λήξη της προηγούµενης µε 
δυνατότητα παράτασης. 
 Με την υπογραφή του συµφωνητικού, κατατίθεται από τον ανάδοχο 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 10 % επί του ποσού του συµφωνητικού. 
  

Άρθρο 10ο            
 

     Νέα προς ασφάλιση οχήµατα που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της 
σύµβασης, θα απολαµβάνουν τουλάχιστον την αυτή µε τα της συµβάσεως οχήµατα 
έκπτωση. 
     Εντολή διακοπής ασφάλισης οχήµατος από την Υπηρεσία, συνεπάγεται και την 
αντίστοιχη διακοπή καταβολής ασφαλίστρου. 
     Ο ∆ήµος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον µειοδότη, εάν 
τούτος κατά την διάρκεια της σύµβασης δεν εκπληρώνει τις από το νόµο απορρέουσες 
υποχρεώσεις και να ζητήσει να του επιστραφεί ολόκληρο, ή µέρος του καταβληθέντος 
χρηµατικού ποσού. 
     Η δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα γίνει στον 
τύπο (Αθηναϊκό – Τοπικό και Φ.Ε.Κ.), προκειµένου να λάβουν γνώση περισσότεροι 
ενδιαφερόµενοι και να συγκεντρωθούν περισσότερες προσφορές. 

1.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αυτός αποβεί άκαρπος η υπηρεσία θα  
διενεργήσει άµεσα νέο διαγωνισµό. 

2.  Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
           3.   Η δαπάνη για την ασφάλιση των οχηµάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις των 
Κονδυλίων µε  Κ.Α. 10-6253.001, Κ.Α.  15-6253.001, Κ.Α. 20-6253.001, Κ.Α. 30-
6253.001, Κ.Α. 35-6253.001, Κ.Α. 40-6253.001, Κ.Α. 45-6253.001, Κ.Α. 70-
6253.001,  µε τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» και των Κ.Α. 20-
6252.001, Κ.Α. 30-6252.001,  και Κ.Α. 35-6252.001,   µε τίτλο «Ασφάλιστρα 
Μηχανηµάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων», του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Ηρακλείου έτους 2014. 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

Κυπραίος Ανδρέας 
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ΕΡΓΟ: « Ασφάλιση οχηµάτων µηχανηµάτων ∆ήµου Ηρακλείου » 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

  Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση όλων  των 
οχηµάτων  και µηχανηµάτων  του ∆ήµου Ηρακλείου.  
  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τις εταιρείες για 60 ηµέρες. 
  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

  Ανάλογα µε της τιµές που θα πετύχει ο ∆ήµος Ηρακλείου στην δηµοπρασία, 
διατηρεί το δικαίωµα µετά από εισήγηση της Επιτροπή Αξιολόγησης στην Οικονοµική  
Επιτροπή, να ζητήσει την επέκταση της σύµβασης και µετά τα δύο έτη. 

         ΑΡΘΡΟ 4ο  

  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι εταιρείες που διαθέτουν νόµιµη άδεια 
λειτουργίας και οι ιδιώτες ασφαλιστές που καλύπτονται εγγράφως από ασφαλιστική 
εταιρεία. 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

        ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣ µε β΄β  

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε δ΄β 
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ΕΡΓΟ : « Ασφάλιση οχηµάτων µηχανηµάτων ∆ήµου Ηρακλείου » 

ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο  

  
 Αντικείµενο της δηµοπρασίας  είναι η ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων που διαθέτει ο ∆ήµος Ηρακλείου. Η προσφερόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη θα είναι η νόµιµα υποχρεωτική για σωµατικές βλάβες υλικές ζηµίες 
και θα αφορά την πορεία καθοδόν, αλλά και την ώρα εργασίας των µηχανηµάτων έργων. 
Επίσης θα αφορά την επέκταση αστικής ευθύνης σε ιδιωτικούς χώρους (αµαξοστάσιο, 
χωµατερή κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

  
 Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπετε  από τις διατάξεις: 
Α) Του νόµου 3463/2006άρθρο 286 και του Π∆ 28/1980 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α )∆ιακήρυξη  
Β) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
Γ) Γενική συγγραφή  
∆ ) Τεχνική έκθεση  
Ε ) Τιµολόγιο προσφοράς . 
   

ΑΡΘΡΟ 3ο  

  
Η  πραγµατοποίηση της δηµοπρασίας  θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό, 

µε όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή. 
   



       

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
  

Ο ανάδοχος του έργου µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο,  όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10),  προκειµένου να υπογράψει την Σύµβαση και να  καταθέσει 
την εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης ίση µε το 10 % της συµβάσεως. 
   

ΑΡΘΡΟ 5ο  
  
         Ο ∆ήµος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα να  κηρύξει  έκπτωτο τον ανάδοχο, αν  
αυτός υπαίτια του δεν εκτελέσει την σύµβαση,  ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της 
∆ιακήρυξης .Σε περίπτωση έκπτωσης του η εγγυητική καλής εκτέλεση εκπίπτει υπέρ του 
∆ήµου Ηρακλείου ως ποινική ρήτρα.  

         ΑΡΘΡΟ 6ο  

  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη 

και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. 
επιβαρύνει τον ∆ήµο. 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

        ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣ µε β΄β  

 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 

ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε 

δ΄β 
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ΘΕΜΑ:  « Ασφάλιση οχηµάτων µηχανηµάτων ∆ήµου Ηρακλείου » 

    
  

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων– 
µηχανηµάτων και µοτοποδηλάτων του ∆ήµου Ηρακλείου. Η προσφερόµενη ασφαλιστική 
κάλυψη θα είναι η νόµιµα υποχρεωτική, για σωµατικές βλάβες υλικές ζηµίες και θα αφορά 
την πορεία καθοδόν, αλλά και την ώρα εργασίας των µηχανηµάτων έργων. Επίσης θα 
αφορά την επέκταση αστικής ευθύνης σε ιδιωτικούς χώρους (αµαξοστάσιο, χωµατερή 
κ.λ.π.) 
 Ο χρόνος της διάρκεια της σύµβασης δεν µπορεί να είναι µικρότερος,των δυο ετών 
µε δυνατότητα παράτασης µετά από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 Η δαπάνη για την παραπάνω ασφάλιση βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου του τρέχοντος έτους που είναι εγγεγραµµένες  µε τους παρακάτω κωδικούς: 
µε  Κ.Α. 10-6253.001, Κ.Α.  15-6253.001, Κ.Α. 20-6253.001, Κ.Α. 30-6253.001, 
Κ.Α. 35-6253.001, Κ.Α. 40-6253.001, Κ.Α. 45-6253.001, Κ.Α. 70-6253.001,  µε 
τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» και των Κ.Α. 20-6252.001, Κ.Α. 30-
6252.001,  και Κ.Α. 35-6252.001,   µε τίτλο «Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων», του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2014. 
   
               Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    
  
                                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                                                 α.α. 
       ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε δ΄β                          ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
                                                                              ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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