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Τίτλος διαγωνισµού: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του N. 3463/08.06.06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων, του Ν.3852/2010, του Π. ∆/τος 28/80, καθώς και των ισχυουσών 

διατάξεων περί ασφάλισης µηχανηµάτων – οχηµάτων ∆ηµοσίου, 

Προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε συµπλήρωση τιµολογίου 
προσφοράς για την   ασφάλιση  όλων  των  αυτοκινήτων,  οχηµάτων  και 
µηχανηµάτων  του  ∆ήµου  Κέρκυρας,  για  χρονικό  διάστηµα  δώδεκα (12) 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η υπό ανάθεση σύµβαση έχει προϋπολογισµό  95.000,00 €   

(προϋπολογισµός µελέτης 88.395,50 € και δικαίωµα προαίρεσης 6.604,50 €) 
 

 Ο διαγωνισµός θα γίνει στις  07/ 04 / 2014, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11.00 
π.µ.  έως 12.00 µ.  (λήξη παραλαβής προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. 
Αλεξάνδρας 6α, Μαράσλειο Μέγαρο), ενώπιον της Επιτροπής. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους ή µε ειδικό πληρεξούσιο για 
το συγκεκριµένο διαγωνισµό. Προσφορές που κατατίθενται µέσω ταχυδροµείου ή 
ιδιωτικών εταιριών Courier δεν γίνονται δεκτές.  

 

∆εκτοί στο διαγωνισµό θα γίνουν: Ασφαλιστικές Εταιρείες & Ασφαλιστικά 
Πρακτορεία που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Φερεγγυότητας, διά των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπρόσωπων οι οποίοι θα 
υποβάλλουν και τα νόµιµα πιστοποιητικά εκπροσώπησης. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ως εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και για την υπογραφή των σχετικών ασφαλιστηρίων 
και την παραδοσή τους στο ∆ήµο Κέρκυρας , δηλαδή ποσού 1.900,00 €, και ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1)  µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Ο ∆ήµος Κέρκυρας µπορεί να ασκήσει δικαίωµα προαίρεσης το οποίο αφορά 
οχήµατα ή µηχανήµατα που τυχόν θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου εντός 
του χρονικού διαστήµατος της σύµβασης, όσων πιθανόν, εκτός των 
αναγραφοµένων στον πίνακα οχηµάτων θα θέσει σε κυκλοφορία ο ∆ήµος 
Κέρκυρας κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και τυχόν επιπλέον 
επασφαλίσεις που θα κριθούν αναγκαίες. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση 
θα περιλάβει όσα οχήµατα ή µηχανήµατα ασφαλιστούν κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης .  
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το µειοδότη. 
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Περισσότερες πληροφορίες   δίνονται στα γραφεία του ∆ήµου Κέρκυρας   Λ. 

Αλεξάνδρας 6α, Μαράσλειο Μέγαρο, τηλ.:   2661362759, 2661362726-7. Τεύχη 

του διαγωνισµού παρέχονται στην ιστοσελίδα www.corfu.gr  και στην ενότητα 

διαγωνισµοί.  
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