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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:-8887/31-5-2021  
                  

 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εργασιών για 

«ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2021-2022 » 

(του άρθρου 117 του ν.4412/16)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, σύμφωνα με τις καλύψεις 

που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

 Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

τις διατάξεις του άρθρου  4 παρ. 5 του ΠΔ/τος 113/2010 

 τις 30/20-04-2011 και 2/91118/0026/29-12-2010 & 2/81869/0026/23-12-2015   

εγκυκλίους  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010, 

καθώς και των ισχυουσών διατάξεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 των όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  για το έτος 2021-2022 προϋπολογισμού δαπάνης 

31.000,00 €, που θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10-6253.000, Κ.Α.: 15-6253.000, Κ.Α.:20-

6253.005, Κ.Α.: 30-6253.000, Κ.Α.: 35-6253.000,   για το έτος 2021-2022. 

 

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 102/2021 απόφ. 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 την 

10 -6-2020 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα έναρξης 11.00 π.μ. έως 11.15 π.μ. ώρα λήξης 

της αποδοχής των προσφορών.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες 

με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, 

έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης. 
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  Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.1 της διακήρυξης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)  

 

 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή.  

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
την Δ/νση Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Καθαριότητος από τον αρμόδιο υπάλληλο 
κ.  Γεωργαλά Κυριάκο                
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2104680858.  

 

 

 

Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 


