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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.ΧΙΟΥ» 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 10/2003, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 12 του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α/1976), «Περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 
 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
 του Ν. 3463/06 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του   Ν. 3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 
 τον Ν. 2496/97 (ΦΕΚ Α’ 87/1997) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την 

ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», 
 τον Ν.3557/07 (ΦΕΚ 100 Α’/14-5-2007) Τροποποίηση το Π.Δ. 237/86 με το οποίο 

κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις, 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 , 
 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών, 
 το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992         
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

 των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με 
το Κοινοτικό Δίκαιο, 

 την υπ’ αριθμόν 07/2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου,  
 την υπ’ αριθμόν 201/2016 Απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την διενέργεια της υπηρεσίας, 
 την υπ’ αριθμόν 209/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 

όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση της πίστωσης.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και επί της εκατό (%) έκπτωση επί των 
τιμών προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη έκπτωση,   
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν: 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες 
και ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διαθέτουν και εξασκούν το ειδικό 
επάγγελμα της παραπάνω υπηρεσίας παρέχοντας εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Άρθρο 1: Υπηρεσία 
Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων – 
Μηχανημάτων του Δήμου Χίου» εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.696,21 ευρώ 
(υπηρεσία άνευ Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Αναλυτικά: 
 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ € Α.Α.Υ. 

10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.293,04 509/26-2-16 

15-6253.001 
Πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτων  
Βοήθεια στο σπίτι 

550,00 510/26-2-16 

20-6252.001 
Ασφάλιστρα Μηχανημάτων-Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 

2.500,00 
511/26-2-16    (2.000,00 €) 
633/22-3-16     (   500,00 €) 

20-6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 26.453,89 
512/26-2-16 (25.453,89 €) 
634/22-3-16  (  1.000,00 €) 

30-6252.001 
Ασφάλιστρα Μηχανημάτων-Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 

3.000,00 513/26-2-16 

30-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.999,28 
514/26-2-16    (6.499,28 €) 
635/22-3-16    (1.500,00 €) 

35-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 515/26-2-16 

60-6253.002 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ 

400,00 516/26-2-16 

 
Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 7% ήτοι 
3.758,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων) που θα ενεργοποιηθεί 
μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος προβεί στην προμήθεια νέων οχημάτων – μηχανημάτων 
έργου ή για την ασφάλιση παλαιών που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα ανάθεση, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 
Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης) και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο 
κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, 1ος όροφος έως την 
19/04/2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30πμ. 

Επίσης δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να πρωτοκολληθούν μέχρι και 
την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα 
δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί 
σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή με τους ίδιους όρους Διακήρυξης 
και τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές 
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Άρθρο 3: Σύνταξη και υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιο της Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών υπηρεσιών του 
Δήμου Χίου. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται: 
α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα 
β) Ο τίτλος του αρμόδιου φορέα που διενεργεί την υπηρεσία  
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (αρ. πρωτοκόλλου) 
δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο 
που θα αναγράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τον τίτλο της διακήρυξης. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, 
σβησίματα διαγραφές προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε 
λαμβάνεται υπόψη. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο ξεχωριστά σφραγισμένοι υποφάκελοι. Όλα τα 
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά που αφορούν το διαγωνισμό θα είναι στην ελληνική 
γλώσσα και θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, παρ.2 του αρ.1. 
 
Στο πρώτο υποφάκελο με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού δηλαδή: 
 
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα (εφόσον απαιτείται) το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί και να είναι σε ισχύ. 
 
2) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε.,ΤΣΜΕΔΕ 
κ.α.) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού (με 
ένδειξη για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).  

 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί . 
 
4) Πιστοποιητικό περί νόμιμης λειτουργίας στο οποίο να αναφέρεται ότι έχουν άδεια 
λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 400/70, από το οποίο να προκύπτει 
ότι η μετέχουσα ασφαλιστική εταιρία λειτουργεί νομίμως για τους συγκεκριμένους κλάδους 
ασφάλισης. 
 
5) Βεβαίωση συμμετοχής στο σύστημα φιλικού διακανονισμού – ΣΑΠ (Σύστημα Άμεσης 
Πληρωμής). 
 

     α) ισολογισμό/οικονομική κατάσταση του τελευταίου έτους 2015 από όπου να προκύπτει 
ότι τα Ίδια Κεφάλαια της (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Αποτελέσματα εις Νέον) είναι 
τουλάχιστον άνω των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00 €)  
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     β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ποσοστό περιθωρίου φερεγγυότητας υπερκαλύπτεται 
τουλάχιστον εις διπλούν (διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας/απαιτούμενο περιθώριο 
φερεγγυότητας) 

6) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό 
με αντιπρόσωπό τους. 
 
7) Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με τις 
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η 
εγκυρότητα των προσφορών τους. 

 

8) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

      α) Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους 

και  δέχονται ανεπιφύλακτα, 

      β) τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει 

προβεί σε παραποίηση των στοιχείων που υποβάλλει, 

      γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, 

      δ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

      ε) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή σε οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

     στ) ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπία και για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.   

      

Τα παραπάνω πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση (8), αυτά του 
Πρωτοδικείου καθώς και το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν 
έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο πριν την 
κατακύρωση του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή και μετά από αίτημα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας. 

 
9) Τα Νομικά πρόσωπα επιπλέον προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας οφείλουν να υποβάλουν:  
 
α. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
έγγραφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην 
οποία θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας)  

β. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η 
συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ο εκπρόσωπός τους στο 
διαγωνισμό.  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 δεν 
απαιτείται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
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Στο δεύτερο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα οχημάτων (ΠΑΡΑΡΤ. Α’). Οι προσφορές 
πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 
σημεία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών, με τις τιμές της να εκφράζονται στη νομισματική μονάδα του ευρώ (€). 

 
Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών  
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο καθώς και το 
πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα υποβάλλονται :  

α) για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές,  

β) για τις Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές,  

γ) για τις Α.Ε. από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και  

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους κατά περίπτωση νομίμους 
εκπροσώπους του. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να 
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισμό. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρείες. 

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις οικείες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

Πιστοποιητικό ή έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που δεν εκδίδεται ή αυτό 
που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται από την διακήρυξη, μπορεί να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα. 

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα 
θα πρέπει να κατατίθετο και το πιστοποιητικό ή έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής που βεβαιώνει αυτήν την αδυναμία.  

 
Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ο χώρος παροχής των υπηρεσιών ασφάλισης είναι η οποιαδήποτε περιοχή κίνησης των 
ασφαλιζόμενων οχημάτων - μηχανημάτων. 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες, με χρόνο έναρξης την 
λήξη των ισχυόντων συμβολαίων. 
 
Άρθρο 5: Προσόντα διαγωνιζόμενων 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην 
Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης οχημάτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα (ασφαλιστικός 
πράκτορας), σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των 
ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. 
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Άρθρο 6: Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο 
Δήμος θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν 
αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
 
Άρθρο 7: Αποσφράγιση προσφορών 
Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών. Μονογράφονται 
από την Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα (ή ευκρινή 
αντίγραφα) δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας-
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) προβαίνει στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές εκπληρώνουν τα 
κριτήρια της διακήρυξης. Οι τελευταίες προωθούνται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του 
διαγωνισμού ενώ οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται. Με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισμό ή της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες η απόφασή της. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Αντίθετα όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, οι 
σφραγισμένοι φάκελοι της Οικονομικής προσφοράς τους επαναφέρονται στην Επιτροπή 
Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους. Κατά την αποσφράγιση 
του φακέλου της Οικονομικής προσφοράς μονογράφονται, από την Επιτροπή, όλα τα στοιχεία 
της κατά φύλλο. Στην συνέχεια ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές ως προς τη σύνταξή τους 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μόνο για τις αποδεκτές οικονομικές προσφορές. 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, για τις αποδεκτές οικονομικά προσφορές, η 
Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) συντάσσει τον πίνακα τελικής 
κατάταξης των προσφορών και αποφαίνεται σχετικά. Με μέριμνά της γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι φάκελοι του διαγωνισμού καθώς και αυτοί που περιέχουν τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδονται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό για να προχωρήσει στη κατακύρωση από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Χίου. 
 
Άρθρο 8: Ενστάσεις- Διοικητικές Προσφυγές 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του φορέα, για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, ως εξής : 
• Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού και εκδίδει τη σχετική απόφασή του εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
• Κατά της συμμετοχής υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της 
διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται από τη στιγμή της αποσφράγισης των προσφορών και 
μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού 
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αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
υποψηφίου αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον υποβάλλοντα την 
ένσταση σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
• Κατά της απόφασης κατακύρωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης της 
αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού η οποία εκδίδει τη σχετική απόφασή της εντός δέκα (10) 
εργάσιμων η-μερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. 
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας που διενήργησε το διαγωνισμό και η 
οποία υποχρεούται να λάβει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 
Για την σχετική απόφαση, επί της ενστάσεως, αποφαίνεται σε συνεδρίαση της η  Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου και αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους από την υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Οι διαφορές, που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 
των εν λόγω υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/1997). 
 
Άρθρο 9: Υπογραφή Σύμβασης 
Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται να 
προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 
αλλά ούτε και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 
κατακύρωσης του διαγωνισμού, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
Αν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση ή αν προσέλθει δεν προβεί στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
επιλέξει ως ανάδοχο του διαγωνισμού τον επόμενο διαγωνιζόμενο σύμφωνα με τη σειρά 
κατάταξης που κατέχουν οι διαγωνιζόμενοι στον πίνακα τελικής κατάταξης. Η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου διαγωνιζόμενου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την λήξη των υπαρχόντων. 
Η παροχή των υπηρεσιών, από τον ανάδοχο, θα υλοποιηθεί από την ημερομηνία ασφάλισης του 
εκάστοτε δημοτικού οχήματος (φορτηγών, αυτοκινήτων, δικύκλων και μηχανημάτων έργου κλπ) 
όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού και όχι από την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 7% ήτοι 3.758,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των νόμιμων κρατήσεων) που θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο Δήμος προβεί 
στην προμήθεια νέων οχημάτων – μηχανημάτων έργου ή για την ασφάλιση παλαιών που δεν 
έχουν προβλεφθεί με την παρούσα ανάθεση, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα 
ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων και η ασφάλιση τους 
(ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου 
οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου. 
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Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν 
μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι 
όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
Άρθρο 9: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το νόμο. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων, ταμείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωμα 
συμβολαίου, επικουρικό, τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
εκτός από το Φ.Π.Α. (λειτουργικά έξοδα, ταχυδρομικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, 
κλπ.). 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της 
αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για 
τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται με έκδοση εντάλματος. Στο 
χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Όλα 
τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία.  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

 
Άρθρο 11 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Χίου, 
Διεύθυνση Κανάρη 18, Τηλέφωνο 22713 51702 κος Φαφαλιός Αδ. και για θέματα οχημάτων 
μελέτης 22713 50872 κoς Σαραντάκης Νικ. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
 
Άρθρο 12: Λοιποί όροι 
α) Οι υπηρεσίες ασφάλισης αφορούν όλα τα οχήματα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα 
οχημάτων-μηχανημάτων. Οι ελάχιστες απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις σε συμφωνία με τα 
καθοριζόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είναι (με τα κατώτατα όρια 
υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 
 
1. Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιστα απαιτούμενο από 
τον νόμο ποσό (1.000.000 €), 

2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα, για το ελάχιστα απαιτούμενο από τον 
νόμο ποσό (1.000.000 €), 

3. Υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, για ποσό (100.000 €), 

4. Προστασίας Bonus Malus, 

5. Νομική Προστασία, για ποσό (15.000 €) και 

6. Φροντίδας ατυχήματος. 

Ειδικότερα, τα μηχανήματα που αναφέρονται με χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ 
(Μηχάνημα Έργου) καθώς και τα οχήματα με γερανό, καλύπτονται επιπλέον για: 

A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό (30.000) €. 

B. Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό (15.000) €. 

http://www.chioscity.gr/
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β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής 
δαπάνης και παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 
προσώπων Ε.Ε. με χρόνο ισχύος ίσο με τη διάρκεια της σύμβασης.  

γ) Το σύνολο των όρων του συμφωνητικού που θα συνταχθεί μεταξύ του Δήμου Χίου και του 
μειοδότη δύναται να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς και έπειτα από απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
Άρθρο 13: Δημοσίευση 
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στον ιστότοπο του προγράμματος 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα αποσταλεί στα αρμόδια  Επιμελητήρια και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.chioscity.gr  (προκηρύξεις). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον μειοδότη 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009. 
 
Άρθρο 14: διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
 το Ν. 4281/2014 
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 

3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 
 το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 

Νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή 
την εφαρμογή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
 

                                                                     Ο Δήμαρχος Χίου 
 
 

                                                                       Εμμανουήλ Βουρνούς 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.chioscity.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΟ 
Αρ.  

Κυκλοφορίας 
  

HM/NIA  
1ης ΑΔΕΙΑΣ 

ΙΠΠΟΙ 
 

(* ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ) 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ GORGOLIS S.A. KRISTAR XΙO  399 13/6/2007 2 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ PIAGGIO Μ 42 XIT  614 9/11/2004 2 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ HONDA JC 33 XIO  693 6/8/2007 2 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ YAMAHA TT250R ΧΙΡ  829 31/5/2002 3 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ HONDA CBF250 ΧΙΥ 918 9/3/2006 3 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ HONDA CBF250 ΧΙΥ 919 9/3/2006 3 

ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΗΧΑΝΗ HONDA   ΧΙΥ 920 19/8/2008 3 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

ΥΔΑΤΟΣ 
VOLVO FL 6 15 KHI 1299 20/3/1998 33* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ MITSUBISHI 
PAJERO 

(ΤΥΠΟΥ J) 
KHI 1300 22/1/2002 14 

ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ANOIKTO 1 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 4X4 ΧΙΒ 1596 18/8/1999 17 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MITSUBISHI 
CANTER 

7C18 
KHH 2851 27/8/2008 29* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ANOIKTO ISUZU TF KHH 2852 28/8/2008 17 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VOLKSWAGEN   KHH 2853 23/4/2009 14 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA UN8212 KHH 2854 13/5/2009 17 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES BENZ 1318 KHH 2855 28/7/2009 25 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAIHATSU TERIOS KHH 2856 20/8/2009 10 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΕΤ.ΑΦ.ΑΜ.ΜΕ 

ΓΑΝΤΖΟΣ . 
ΣΥΜΠ. ΑΠΟΡΙΜ. 

IVECO 190EL25 KHH 2857 10/9/2009 35 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN TK3.150 KHH 2858 27/10/2009 40 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO 
FLM14  
4X2R 

KHH 2859 8/2/2010 43 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI CANTER KHH 2860 7/6/2010 18 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

1/2  
MAZDA UN8212 KHH 2861 23/6/2010 17 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΒΤΥΤΙΟΦΟΡΟ   
ΑΝΟΙΚΤΟ 7Τ  

MERCEDES MERCEDES KHH 2862 24/3/1998 57 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 1 MAZDA ΒΤ-50 KHH 2863 24/6/2010 17 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ FIAT DUCATO KHH 2865 21/12/2010 16 
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ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ NISSAN   KHH 2868 31/7/2003 18 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ PIAGGIO S90 KHH 2869 26/7/2011 9* 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI I20 KHH 2870 4/8/2011 9 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT CLIO KHH 2871 25/8/2011 8 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΜΕΤ. ΑΦΙΡ. 
ΑΜΞ/ΤΟΣ ΜΕ 

ΓΑΝΤΖΟΣ. : 
ΣΥΜΠ 

ΑΠΟΡΡΙΜ. 

MAN TGS KHH 2875 24/7/2013 63 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES BENZ AXOR KHH 2876 25/7/2013 43 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ+ΕΠΙΚ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MAN 

TGS                   
ΚΑΟΥΣΗΣ  
(HAS-60 

AS) 

ΚΗΗ 2877 2/8/2013 75 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ   HAS-60 AS KHH 2878 2/8/2013   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AB ΔΥΟ ΟΓΚΩΝ SUZUKI SX4 KHH 2879 12/7/2012 11 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

1/2 
MITSUBISHI  L200 KHH 2881 21/2/2014   

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1520 KHH 2882 23/7/1997 36* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ A.KAOYSSIS DAF ΚΗΗ 2891 23/7/2015 40 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI L200020 ΧΙΕ  3595 8/2/2007 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  FIAT-IVECO 150Ε27 KHI 4507 19/3/2002 46* 

ΦΟΡΤΗΓΟ   NISSAN CABSTAR KHI 4509 21/3/2002 18* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO FL L 4X2R KHI 4510 12/4/2002 33* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΜΑΤΡΙΧ KHI 4515 15/1/2003 11 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI FE 444EXL ΚΗΥ  4657 13/11/1992 20* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1314 KHY 4669 29/12/1992 36* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
 MITSUBISHI 

CANTER 
  KHY 4670   20 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 611D ΚΗΥ 4695 17/11/1994 24* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ (15) VOLVO   ΚΗΥ 4697 22/6/1995 72 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

5 
S.N.F AG  16S26/P37 ΚΗΥ 4701 8/7/1996 40 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜ. 

IVECO 
IVECO 

EUROCARG
O 036 

KHY 4704 30/9/1996 35* 
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ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜ. 

IVECO 100 E 18 KHY  4708 23/7/1997 25* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B2600 KHY 4714 6/8/1999 17 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  MAZDA B2000 KHY 4715 6/8/1999 18* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA UF8UE2 ΚΗΥ  4719 18/10/1999 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΚΤΟ 10 IVECO 190 Ε 30w ΚΗΥ  4720 22/11/1999 57* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ 10 IVECO 190 E 30w KHY  4723 2/2/2000 57* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΚΤΟ MAZDA  UF84Ε2 ΚΗΥ 4724 25/2/2000 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN  ECO T-160 KHY  4726 20/4/2000 36* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA UF8UΕ2 ΚΗΥ 4730 24/5/2000 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ    IVECO 
MAGIRUS 

190E30W0
08 

ΚΗΥ  4731 30/5/2000 57* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ NISSAN 
DVFVLDFC

23NFU 
KHY  4734 28/6/2000 15* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΚΤΟ 
IVECO - 

MAGIRUS  
MP190E 

30W 
KHY 4736 8/9/2000 57 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ KIA SPORTAGE ΚΗΥ  4739 5/12/2000 14 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΑΝΤΖΟΣ NISSAN ECO -T.200 KHY 4742 23/7/2001 36* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN 
ATLEON 

140 
ΚΗΥ  4743 5/6/2001 24* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN XSARA KHY 4745 20/6/2001 10 

ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

1/2 
MITSUBISHI L200013 KHY 4746 6/7/2001 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ 4χ4 NISSAN PICK UP ΚΗΥ  4748 7/9/2001 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ 3 MITSUBISHI CANTER ΚΗΥ  4749 17/9/2001 23* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KHI  5122 4/2/2003 11 

ΦΟΡΤΗΓΟ    MITSUBISHI L200020 KHI 5125 10/7/2003 17* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI JIMNY KHI  5130 17/11/2003 9 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI L200020 KHI 5599 11/3/2004 17* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ HONDA CR-V KHI  5600 11/3/2004 14 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

1/2 
MITSUBISHI L200020 KHI 5605 13/10/2005 17* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΛΟΥΒΑ HYUNDAI H-1 KHI  5606 21/12/2005 16 
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ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO Α1ΕΜ01 KHI 5608 20/1/2006 35 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSL 

1823K KHI 5609 20/4/2006 38* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
DAIMLER 
CHRYSL.  

815 KHI 5610 20/4/2006 25* 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

1/2 
MITSUBISHI L200020 KHI 5611 28/11/2006 17* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 2 1/2 TOYOTA   KHI 5612 1/9/2006 21* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

9ΘΕΣΙΟ 
HYUNDAI Η-1 KHI  5614 23/1/2007 16 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN 
ATLEON 

210 
ΚΗΙ  5615 4/12/2006 36* 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
DAIMLER 
CHRYSL 

413CDI ΚΗΙ  5616 8/2/2007 15* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΝ RENAULT KANGΟΟ KHI 5617 7/8/2007 10* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN TL110.45 ΚΗΙ  5618 14/8/2007 18* 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ACCENT KHI  5621 15/11/2007 10 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 2 1/2 MITSUBISHI FE KHI 5623 8/1/2008 18* 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 150 E 25 ΚΗΙ  5625 11/6/2008 35 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

9ΘΕΣΙΟ 
HYUNDAI Η1   ΙΕΧ 8348 29/9/2005 16 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 
mercedes 

4080 
ΚΗΥ 8859   36 

ΣΑΡΩΘΡΟ  ΣΚΟΥΠΑ 
SCARAB 

188A10IT 
  ΜΕ 40459 5/5/1997 76 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ   
ΜΙΤSUBISHI 

CANTER            
  ΜΕ 40497 27/5/1999 136 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

FOREDIL 
ΑΜΒΙΕΝΤΕ 

  ΜΕ 40499 15/6/1993 128 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ   KOMATSU   ΜΕ 40500 15/6/1999 140 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

  
ANTONIO 
CARRARO 

9400SRX (85HP) 
  ΑΜ 50868 18/12/2006 85 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

KUBOTA 
STV40(ST3) 

KUBOTA STV40   AM 51009 23/1/2014 37,13 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ   
KOMATSOU 
GD521A-1E 

  ΜΕ 51315 14/9/1999 140 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

  
FOREDIL 

ΑΜΒΙΕΝΤΕ 
  ΜΕ 51319 15/10/1999 113 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ   
KOMATSU 
WB93R-2 

  ΜΕ 51325 25/2/2000 97 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   
KOMATSU 
WB93R-2-
93F2001 

  ΜΕ 51332 30/5/2000 90 

ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
1 

ΜΑΖDA UN8032 
(GAP-DEMAN 

GD9813) 
  ΜΕ 51341 7/9/2000 14 
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ΣΑΡΩΘΡΟ   RCM   ΜΕ 51351 25/5/2001 62 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ   BOBCAT 773   ΜΕ 51355 26/7/2001 46 

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ   

NISSAN 
CABSTAR E110 

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ ΜΙΝΙ JET 12) 

  ΜΕ 51358 28/11/2001 106 

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ   

NISSAN M130 
ECO T160 

(ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
020402Ζ) 

  ΜΕ 51368 16/5/2002 159 

ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
1 

MAZDA UN8D32 
(GAP DEMAN GD 

9813) 
  ΜΕ 51369 16/5/2002 78 

ΣΑΡΩΘΡΟ   
THW GREEN 

MACHINE 414RS 
DIESEL 

  ΜΕ 80324 8/6/204 13 

ΣΑΡΩΘΡΟ   DULEVO   ΜΕ 81706 16/7/2004 148 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ   LIEBHERR  LR 634 ΜΕ 122060 7/3/2014 184 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ   KOMATSU  DG521A-1E ΜΕ 122061 7/3/2014 140 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ    BOBCAT S 130   ΜΕ 122062 10/3/2014 46 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ   
FIAT COBELKO 

SL55B 
SL55BH ΜΕ 122065   50HP 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

AMBIENTE RAM 4.2   ΜΕ 122068 8/4/2014 102HP 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

WB93R-2 KOMATSU   ΜΕ 127334   97 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ V1702 bobcat 743   ΜΕ 129706   36 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 963      CATERPILLAR    ME 129707 20/5/2015 152 

ΣΑΡΩΘΡΟ ICCI KARCHER   ΜΕ 129709   19 

ΦΟΡΤΗΓΟ    IVECO 100E18   ANEY 

ΚΑΤ 
ΕΞΑΙΡΕΣ
Η 13-3-

2012 

  18 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ   IVECO    ANEY 

ΚΑΤ 
ΕΞΑΙΡΕΣ
Η 13-3-

2012 

  Όχι ασφάλεια  

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ D1850 
COUNTAX D18-

50 
  ANEY     10 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 03Χ  IVECO  
140Ε22 

EUROCARG
O 

ΚΗΗ 2892 12/10/2015 40 

ΦΟΡΤΗΓΟ 2AW FORD 
RANGER 
2AW  2L 

ΚΗΗ 2893 4/4/2013 17 

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ L1EN2-BA18 DAF LF 180   KHH 2895 16/2/2016 27 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΜ 

186 CITROEN  JUMER YEX 8586 8/10/1996 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΚ 

231V22 CITROEN JUMER YZI 7620 12/1/1998 14 
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ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜM 

231B22 CITROEN JUMER IOY 3264 5/5/1998 14 

ΦΟΡΤΗΓΟ   RENAULT   KHY 8757 18/5/1987 33 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 00 233Η22/1 CITROEN JUMER YZI 7616 12/1/1998 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΜ 

  CITROEN 
C 15 

FAMILIAR 
ΥΕΡ  1144 4/7/1995 10 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN JUMER ΥΕΧ 8601 8/10/1996 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 
C 15 

FAMILIAR 
ΥΕΡ  1131 4/7/2015 10 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 
C 15 

FAMILIAR 
ΥΕΡ  1126 4/7/1995 10 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 231V22 ΚΗΙ  3535 12/1/1998 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 231B22 ΥΖΚ 9528 5/5/1998 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 231B22 ΥΖΚ 9529 5/5/1998 14 

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   CITROEN 233L22/1 YZK 9542 6/5/1998 14 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


