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ΔΗΜΟΣ  

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

 Ο Δήμος  Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας προκηρύσσει  συνοπτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

περιόδου 2017-2018 . 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 

Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14341 τηλ: 213 2049066-67, FAX: 213 2049071. 

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για ένα έτος απο την 

υπογραφή της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ (Συνολικός 

Προϋπολογισμός), το οποίο αναλύεται ως εξής: Ποσό εκτιμώμενης 

συμβατικής αξίας 53.540,00€ για τα κτίρια, οχήματα & χειριστές που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα και προβλέπεται ποσό  6.460,00€,  ως 

Δικαίωμα Προαίρεσης για οχήματα ή μηχανήματα που περιέλθουν στην 

κυριότητα ή χρήση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ή πιθανή 

πρόσληψη χειριστών,  κατά την διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης. 

Το ποσό θα καλυφθεί από τους ΚΑ: 02.10.6251.001, 02.10.6253.001, 

02.15.6253.001,02.15.6253.002,02.20.6252.001,02.20.6255.001,  

02.30.6253.001,02.35.6252.001, 02.45.6253.001, προϋπ/σμού έτους 2017. 

Τόπος & χρόνος υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/11/17 

ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00 π. μ. έως 10.30 π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα οδός 

Δεκελείας 97 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική 

Χρόνος ισχύος προσφορών: τρείς (3) μήνες 

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την 

ημερομηνία υπογραφής. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

καθώς και εταιρείες, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων της 

Διακήρυξης του Δήμου. 



 

Εγγυητικές: Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της 

σύμβασης  εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογών 

Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της 

υπηρεσίας. 

Πληροφορίες: Καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τμήμα προμηθειών -

2
ος

 όροφος) ,Δήμος Ν.Φ. Ν. Χ. (Δεκελείας 97 ) , τηλέφωνα 21320-49066,067 , στην 

ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.neafiladelfeia.gr. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

                                                                       

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                            ΛΑΛΟΣ   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

http://www.neafiladelfeia.gr/

