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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του N.4412/2016 όπως ισχύει και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ασφαλίστρων, για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΙΟΥ», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
44.950,00 ευρώ (υπηρεσία άνευ Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 5% 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.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης  
που εξασκούν το ειδικό επάγγελμα της παραπάνω υπηρεσίας. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 
2.4.3 και 2.4.4. της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την 
προσφορά τους στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, 1ος Όροφος την 
08η Ιουνίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30πμ ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με 
άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
από την ημέρα του διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο Χίου στα τηλ. 22713 51702-50872. 

Τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραλαμβάνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του  Δήμου Χίου στη 
διεύθυνση www.chios.gov.gr. 
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