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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήµος Κοµοτηνής, Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, Υλικών, 

Εξοπλισµού, Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ. 25313 52448 & 426, E-mail: 

g.gkourtsilidis@komotini.gr, Πληρ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων του Δήµου Κοµοτηνής» 

Έτους 2015-2016. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων 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. Πρόχειρος 

διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80 και υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε άρθρα 3 και 4 της διακήρυξης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη. 

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο 

διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις 25/09/2015 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.µ (λήξη αποδοχής προσφορών).  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 5 διακήρυξης) που θα 

ισούται ποσού ίσο µε 520,00€ στρογγυλοποιηµένο, σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

(άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος (δύο εξάµηνα) και 

αρχίζει σε κάθε περίπτωση αµέσως µετά τη λήξη του προηγούµενου ασφαλιστικού συµβολαίου (οι ηµεροµηνίες 

που λήγουν τα ασφαλιστήρια αναγράφονται στην σχετική µελέτη). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµβατικών 

τευχών του διαγωνισµού και να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών του Δήµου όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2531352448-426). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται 

αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Δήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση  http://www.komotini.gr/ 
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