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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                        

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ: -11398-/16-6-2020 
                  

 

      ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Μεηά ηην μαηαίωζη ηηρ διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΑΜΙΝΑ δηαθεξχζζεη εθ λένπ, ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εξγαζηψλ «αζθάιηζηξα 

απηνθηλήησλ Δήκνπ αιακίλαο » (ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.4412/16)κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο θαιχςεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 Η αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  4 παξ. 5 ηνπ ΠΔ/ηνο 113/2010 

 ηηο 30/20-04-2011 θαη 2/91118/0026/29-12-2010 & 2/81869/0026/23-

12-2015   εγθπθιίνπο                                               

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 2 ηνπ Ν.3852/2010, 

θαζψο θαη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο: ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ  για ηο έηορ 2020-2021 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 40.369,99 €, πνπ ζα βαξχλεη ηνπο 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,  ποζού 40.369.90€. για ηο έηορ 2020-21. 

 

     Η καηάπηιζη ηων όπων διακήπςξηρ, έγινε με ηην απιθ. 68/2020 

απόθ. Οικονομικήρ Επιηποπήρ, η μαηαίωζη ηηρ  διαδικαζίαρ με ηην 

ςπ’ απιθμ. 88/2020 απόθ. Ο.Ε. και η επανάληψη ηηρ διαδικαζίαρ με 

ηην ςπ’ απιθμ. 89/2020 απόθ. Ο.Ε. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Λεσθ. Κ. 

Καξακαλιή 1 ηελ 25
η
 -6-2020 εκέξα  ΠΕΜΠΣΗ θαη ψξα έλαξμεο 11.00 

π.μ. έωρ 11.30 π.μ. ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Ειιάδα ή 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ Επξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Εκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  
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(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα 

έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε 

απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

(Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016)  

 

 Εγγχεζε Καιήο Εθηέιεζεο  

Η Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή.  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο απφ ηελ Δ/λζε Πεξηβάιινληνο – Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηνο 

ζηνλ 2ν φξνθν απφ ηελ αξκφδηα ππάιιειν θ. νθξά νθία  

Σειέθσλν γηα πιεξνθνξίεο: 213 2027392.  

 

 

 
Ο 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 
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