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Απιθμ ππωη Διακ: 5239      Χανιά, 18/10/2016 
ΑΔΑ: ΩΧ0ΑΟΞ5Ψ-ΡΡ       Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο 
ΑΔΑΜ: 16PROC005259830 
Πληποθοπίερ:  
Ε. Μηλιδάκηρ 
Σηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ αρικμ. 33/2016 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ:  Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ  

Αντικείμενο: « 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ – ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε. για δϊδεκα (12) μινεσ» 
(ΡΑΑΤΘΜΑ Α) 
 

Ρροχπολογιςμόσ:  12.000,00 ευρϊ xωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ  
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςθ τιμισ 
 

Θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν :  

ΑΡΠ  19 /10/2016          ϊρα 09.00 π.μ. 
ΕΩΣ    31/10/2016 ….….ϊρα 12.00 π.μ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ 

         31/10/2016          ϊρα 12.00 π.μ. 

CPV 66514110-0 

Κρατιςεισ Φόροι 

Κπάτηση ςπέπ τηρ Ενιαίαρ Ανεξάπτητηρ Απσήρ 

Δημοσίων Σςμβάσεων σε ποσοστό 0,10% βάσει τος 

Ν.4013/2011 όπωρ τποποποιήθηκε και ισσύει καθώρ 

και  κπάτηση σαπτοσήμος 3% επί τος 0,10% ςπέπ 

ΕΑΑΔΗΣΥ, επί τηρ αξίαρ  τος τιμολογίος σωπίρ 

ΦΠΑ.  

Διάρκεια 12 μινεσ 
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Σφμφωνα με : 
 

1. Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρκρο 3 «περί ςυςτάςεωσ τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 
2. Τθν υπϋ αρικμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξθ ςυγχϊνευςθσ του νομικοφ προςϊπου 

ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ  Αναπτφξεωσ Ανατολικισ Κριτθσ» και του νομικοφ 
προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Δυτικισ Κριτθσ» με ςφςταςθ 
νζασ εταιρείασ-Σφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ υπό τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ 
Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013). 

3. Τθν υπϋ αρικμ. Δ16γ/012/262/Γ περί οριςμοφ Ρροζδρου, Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 
και μελϊν του Δ.Σ. τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013)  και τισ 
τροποποιιςεισ αυτοφ. 

4. Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 
τ. Β 2836/07-11-2013). 

5. Τθν υπϋ αρικμ. Δ16γ/584/7/425/Γ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ 
με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-
2013. 

6. Τθν υπϋ αρικμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαςθ φκμιςθ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, 
εκτελοφμενων και προσ εκτζλεςθ ζργων και ςυναφϊν κεμάτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειοσ Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ» και τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
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Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Μελζτθ και Καταςκευι ζργου φδρευςθσ Θρακλείου Κριτθσ 
και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ» ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία «Οργανιςμόσ 
Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.29 του άρκρου 3 
του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Αϋ72)». 

7. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ (Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου (δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ». Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 204), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4412/16(ΦΕΚ Αϋ147). 

8. Τθν υπϋ αρικμ.Ρ1/2380/18-12-2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων, Υγείασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου με κζμα «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» 
(ΦΕΚ Β' 3400). 

9. Τθν υπϋ αρικμ. Ρ1/2390/16-10-2013 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677), με τθν 
οποία τζκθκε το αρχικό πλαίςιο των διαδικαςιϊν και του τρόπου λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων. 

10. Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147) (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) 
11. Τθν υπ αρικμ πρωτ  35095/11-10-2016 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν 

Υπθρεςιϊν (ΑΔΑΜ 16REQ005218217) 
12. Τθν υπ αρικμ 4182/30-08-2016 απόφαςθσ ζγκριςθσ – ανάλθψθ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ 

ΩΥ1ΤΟΞ5Ψ-Δ3Ν, ΑΔΑΜ  16REQ00525668 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρκρο 1: Αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ. 

 
Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε., που εδρεφει ςτθν Παςθ Διμου Χανίων Νομοφ 
Χανίων, ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω νομοκετιματα,  
 

Ρ ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι 
 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν: ««Αςφάλιςθ όλων των 
οχθμάτων – μθχανθμάτων του OAK A.E. για δϊδεκα (12) μινεσ» 

 
 
ςφμφωνα με το παράρτθμα Α και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κόςτουσ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.000,00 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
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Οι πιςτϊςεισ για το ζργο αυτό κα αντλθκοφν από ιδίουσ πόρουσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Άρκρο 2:  Αρμόδιεσ αρχζσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 

1. Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 

2. Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ 
και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του  Ο.Α.Κ. Α.Ε.   

3. Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.  

4. Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Άρκρο 3: Κριτιρια Επιλογισ, Ρροςόντα 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Κατακφρωςθσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν 
προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, 
τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:  

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Α1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

1. Ζγγραφο που να αποδεικνφει ότι θ αςφαλιςτικι εταιρεία είναι ενταγμζνθ ςτο ςφςτθμα 
άμεςθσ πλθρωμισ (ΣΑΡ φιλικόσ διακανονιςμόσ), και περιλαμβάνει φροντίδα ατυχιματοσ. 

2. Σε περίπτωςθ διαμεςολαβθτι αςφαλιςτικισ εταιρείασ κατάκεςθ αντιγράφου ςφμβαςθσ 
ςυνεργαςίασ τουσ. 

3. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, κεωρθμζνεσ με το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ ςτισ οποίεσ Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και Θα δθλϊνουν ότι 
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του  

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων  73 και 74 του 4412/2016 για τισ 
οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,   

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 
76 και 77 του 4412/2016 

γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί 
ςφμφωνα με το άρκρο 84 του 4412/2016 

δ) Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ 
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καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του 
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ), 
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά 
πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι 
κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). Τα αλλοδαπά 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, 
ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι 
των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων 
που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για 
φυςικά πρόςωπα.  

Η) -ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι του υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ 
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του 
δθμόςιου τομζα, ι ότι ςε κάκε περίπτωςθ εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ τθσ από ςφμβαςθ για 
τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτθ ι τθσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ υλοποίθςθ, 
ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα που τθσ παραςχζκθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ.  

Θ)-ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι και 
ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ,  

Θ) ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,  

Ι) ότι ο ςυμμετζχων παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με 
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ 

Ια) ότι πλθροφν τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων 
και τα όριά τουσ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ότι κα 
προςκομίςουν εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, παροφςθσ τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν 
ότι πλθροφνται τα ωσ άνω. 

Ιβ) Θ προςφορά ιςχφει για 60 μζρεσ 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ παροφςα υπεφκυνθ διλωςθ 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του.  
 

5) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τισ 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο 
ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του 
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του 
Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν 
Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
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καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ 
προςϊπου.  
 
Σθμείωςθ 
 

 Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί 
με τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για 
κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.  

 

 Εφόςον οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό 
τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

 
 
Α2) ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΦΟΑ 
 
Θ ΤΕΧΝΙΚΘΡΟΣΦΟΑ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) επί ποινι αποκλειςμοφ υπογεγραμμζνθ και 
ςφραγιςμζνθ. 
 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
 
Θ οικονομικι προςφορά (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ) επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνθ, 
υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ 
 
 Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά. 
 
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
 
2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 
 
3. Φορολογικι ενθμερότθτα 
 
4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  
 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι από τθν οποία εκδίδεται και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό. 
 
4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
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διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 
επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
 
Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 
Α και Β αντίςτοιχα 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).  

Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
(Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω 
πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. Α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6. 

- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι 
διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι 
εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο 
Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. 
και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ 
ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Σθμειωτζον ότι οι ςχετικζσ 
διατάξεισ του Ν. 1892/1190 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 3588/2007 
«Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007). Σφμφωνα μάλιςτα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 
189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ Α.Ε. και τον διοριςμό 
εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ. 
 
-Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ 
ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 
 
5. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα .(ΓΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ) 
 
Οι ενϊςεισ παροχϊν υπθρεςίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πάροχο υπθρεςίασ που ςυμμετζχει 
ςτθν Ζνωςθ. 
 
6. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
 
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται να κατακζςει 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 
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ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι ίςοσ με τθν χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 4:  Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 

Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 31/10/2016, θμζρα Δευτζρα και 
ϊρα 12:00.  
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ Α.Ε. ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν 
τθν ίδια θμζρα και ϊρα δθλ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 31-10-2015 και ϊρα 12:00. 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΟΑΚ Α.Ε, οδόσ Γολγοκά 2, Παςθ Βαρυπζτρου Χανιά ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν μζχρι ςτισ 
31-10-2016 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12.00 ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ. 
 
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν 
Υπθρεςία μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν 
τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ 
άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
 
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ  
προκεςμίασ που κακορίηεται από  τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να 
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.  
 
Επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται, ι 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα. 
 
6. Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 
α. Θ λζξθ «Ρροςφορά». 
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ. 
γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διαγωνιςμοφ. 
δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 
 
7. Οι προςφορζσ υποβάλλονται, ςε δφο αντίγραφα (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα), μζςα 
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ φζρει τισ ενδείξεισ που αναφζρονται παραπάνω. Μζςα 
ςτο φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ςτοιχεία, ωσ εξισ: 
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Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ- τεχνικι προςφορά όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ. 
 
Θ οικονομικι προςφορά τοποκετείται επί ποινι απορρίψεωσ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
 
Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
8. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει 
τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι 
διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά τθν ενϊπιων τθσ διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι 
γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 
 

Άρκρο 5:  Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 
 
Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Ο.ΑΚ.Κ Α.Ε. κα αποςφραγίςει 
τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ- τεχνικι 
προςφορά. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται κα καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ 
τουσ ςε ςχετικό πρακτικό ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ 
επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του, ο εξουςιοδοτθμζνοσ 
εκπρόςωποσ, κακϊσ και θ εκπλιρωςθ άλλων τυπικϊν προχποκζςεων. Πλοι οι φάκελοι 
αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και 
μονογράφονται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ. 
Και λόγω ότι το κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν κα 
αποςφραγίςει ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ, τισ οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων και κα 
καταχωριςει το περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό πρακτικό.  
 
Θ επιτροπι Αξιολόγθςθσ ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ. Το ςχετικό 
πρακτικό υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία το εγκρίνει.  
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Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται αυτόσ που κα προκφψει 
κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
 
Πταν ο αςφαλιςτισ ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι δεν προςκομίηει, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 1, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον αςφαλιςτι που 
προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον χαμθλότερθ τιμι. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν 
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται 
κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον αςφαλιςτι με τθν αμζςωσ επόμενθ 
χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ αςφαλιςτζσ δεν προςκομίηει, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα 
από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ 
ματαιϊνεται. 
 
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 
 

 

Άρκρο 6:  Ιςχφ προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ επί 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν 
Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 
προβλεπόμενο από τθ  διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά 
ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ 
ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί  το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε 
όχι.  
 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν 
τισ προςφορζσ τουσ. 

 

Άρκρο 7:  Αντιπροςφορζσ 

 
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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Άρκρο 8:  Ρροςφερόμενθ τιμι 

 
Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ςε νόμιςμα ΕΥΩ, για το ςφνολο των οχθμάτων - 
μθχανθμάτων του Ρίνακα Α’ και κα περιλαμβάνει τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό αντίςτοιχεσ 
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ για κάκε όχθμα – μθχάνθμα. Οι προςφορζσ δεν κα περιλαμβάνουν 
ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που κατατεκεί προςφορά που δεν είναι ςφμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, αυτι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
 

Άρκρο 9:  Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – ανάκεςθσ 

 

Στον ανάδοχο ςτον οποίο κα γίνει κατακφρωςθ ι ανάκεςθ κα αποςταλεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : 
 
 Τθν τιμι. 
 Τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ ι τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και το 

ςχζδιο ςφμβαςθσ που ζχει επιςυναφκεί ςτθ διακιρυξθ. 
 Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, υποχρεοφται εντόσ 10 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, να προςζλκει 
με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 

Άρκρο 10:  Χρόνοσ Αςφάλιςθσ 

 

Θ αςφάλιςθ κα καλφπτει το χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν και ωσ θμερομθνία 
ζναρξθσ αςφάλιςθσ κα οριςκεί θ θμερομθνία λιξεωσ του προθγοφμενου αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο ιτοι 15-11-2016. 
 

Άρκρο 11:  Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για τθν πλθρωμι 

 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των αςφαλιςτθρίων ςε βάροσ ίδιων πόρων του Ο. Α. Κ. Α.Ε, με τθν 
κατάκεςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν : 
 

 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια - Τιμολόγιο (παροχισ Υπθρεςιϊν). 
 Φορολογικι ενθμερότθτα (για είςπραξθ χρθμάτων) 
 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των αςφαλιςτθρίων δεν υπόκειται ςε καμία κράτθςθ ςφμφωνα με τον 
Α.Ν. 407/68 (ΦΕΚ 14-5-68 Τεφχοσ Αϋ), οφτε ςε ΦΡΑ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 
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Ρ.4056/3029/17 Ιουν 87 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ.  Θ κράτθςθ 
Φ.Ε. 8% δε κεωρείται κράτθςθ αλλά προκαταβολι ζναντι Φ.Ε. του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 12:  Ζνςταςθ 

 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
 
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 
διοικθτικό όργανο. 
 

Άρκρο 13:  Γενικζσ διατάξεισ 

Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ζχει τθν ζννοια ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν γνϊςθ και 
δζχτθκαν ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
 
Για ότι δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν προκιρυξθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του 4412/2016. 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΦΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΟΑΚ ΑΕ 
 

 
ΚΑΗΑΣΘΣ ΦΩΤΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

Οχιματα – Μθχανιματα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Α/Α 
Αρ. 

Κυκλοφορίασ 
Μάρκα Τφποσ Κατθγορία 

Θμ/νία 
Αδειασ 

Κυβις
μόσ 

μθχαν
ισ 

Φορ. 
Κπποι 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΑ 

1 ΧΝΕ 1613 Suzuki  Vitara Επιβατικο 11/9/1992 1590 11 

2 ΧΝΕ 1629 Volkswagen  Vento Επιβατικό Εταιρίασ 14/9/1992 1391 10 

3 ΧΝΕ 4561 Nissan  Primera Επιβατικό Εταιρίασ 23/8/1993 1597 11 

4 ΧΝ 9449 Opel  Vectra Επιβατικό Εταιρίασ 29/3/2006 1796 13 

5 ΧΝ 9749 Daihatsu  Terios Επιβατικό Εταιρίασ 13/4/2006 1298 9 

6 ΧΝ 9750 Daihatsu  Terios Επιβατικό Εταιρίασ 13/4/2006 1298 9 

7 ΧΝ 9751 Daihatsu  Terios Επιβατικό Εταιρίασ 13/4/2006 1298 9 

8 ΧΝΙ 8709 CITROEN C3 Επιβατικό Εταιρίασ 31/5/2013 1398 10 

9 ΧΝΙ 8815 CITROEN C3 Επιβατικό Εταιρίασ 26/6/2013 1398 10 

10 ΧΝΝ1845 SKODA YETI Επιβατικό Εταιρίασ 2/7/2013 1390 10 

11 IZN 2862 HUNDAI TUCSON Επιβατικό Εταιρίασ 3/11/2006 1975 14 

12 IZN 3861 SUZUKI JIMNY Επιβατικό Εταιρίασ 15/11/2006 1328 9 

13 IZN 3859 SUZUKI JIMNY Επιβατικό Εταιρίασ 15/11/2006 1328 9 

14 ΙΗΝ3860 SUZUKI JIMNY Επιβατικό Εταιρίασ 15/11/2006 1328 9 

15 KHI3753 SUZUKI VITARA Επιβατικό Εταιρίασ 22/10/2003 1590 11 

16 ZMI 8680 HONDA CRV ΤΗΙΡ 29/5/2003 1998 14 

ΦΟΤΘΓΑ <3500tn 

19 ΘΚΘ 8545 Mitsubishi  L400 Κλοφβα Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 23/8/2004 2500 17 

18 ΚΘΙ 9312 Ford  WERKE Φορτθγο 21/2/2007 2285 16 

20 ΕΑ 6797 Toyota  Hilux Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 18/1/1993 1800 13 

21 ΧΝΒ 6469 MITSUBISHI L 300 Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 15/6/1991 1597 11 

22 ΧΝΒ 6470 Mitsubishi  Κλοφβα Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 5/6/1991 1800 14 

23 ΧΝΕ 3935 Nissan Pick up Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 13/5/1993 1800 11 

27 ΧΝΤ 8221 Opel  Combo Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 4/7/2007 1686 12 

26 ΧΝΤ 8219 Opel  Combo Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 4/7/2007 1686 12 

24 ΧΝΙ 8214 OPEL combo cargo Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 13/2/2013 1248 9 

25 ΧΝΙ 8747 NISSAN KING CAB Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 23/5/1988 2285 16 

17 ΧΝΧ 1050 Mercedes  208D Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 19/10/2007   16 

28 ΧΝΧ 1239 Ford  2AW Rangers Φορτθγό ΙΧ Εταιρίασ 6/11/2007 2500 17 

ΔΙΚΥΚΛΑ 

29 ΧΒΜ 937 Kymko  Μοτοςικλζτα Δίκυκλο Εταιρίασ 29/8/2005 110 1 

30 XBT506 DAYTONA MHXANH Δίκυκλο Εταιρείασ 9/7/2007 125 2 

31 XBT516 ZENGCHENG HALI Δίκυκλο Εταιρείασ 9/7/2007 107 1 

32 TYA201 DAYTONA MHXANH Δίικυκλο Εταιρείασ 10/2/2009 110 1 

MHXANHMA 

33 ΜΕ 37942 Jcb   Μθχάνθμα 22/5/1990     
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ΡΑΑΤΘΜΑ B 

ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Είδθ Αςφάλιςθσ με τα κατϊτερα όρια υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ) 

Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

1. ΙΧ 

2. ΦΟΤΘΓΑ 

3. ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ 

4. ΔΙΚΥΚΛΑ 

1 
Σωματικζσ βλάβεσ τρίτων και επιβαινόντων  
ανά άτομο. 

1.000.000,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

2 Υλικζσ ηθμιζσ τρίτων ανά ατφχθμα 1.000,000,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

3 
Θραφςθ κρυςτάλλων από οποιαδιποτε 
αιτία. 

1.500,00 ΝΑΙ 1,2 

4 
Υλικζσ ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα, 
κάλυψθ ςτθν αξία του οχιματοσ. 

50.000,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

5 Ρροςωπικό ατφχθμα οδθγοφ  15.000,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

6 Νομικι προςταςία.15.000,00 15.00,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

7 Ρροςταςία BONUS MALUS.   ΝΑΙ 1,2,3,4 

8 
Αςτικι Ευκφνθ ζναντι τρίτων εντόσ κλειςτϊν 
και φυλαςςόμενων χϊρων 

  ΝΑΙ 1,2,3,4 

9 

Αςτικι Ευκφνθ από πυρκαγιά ι ζκρθξθ 
Συνζπεια τρομοκρατικϊν κακόβουλων 
ενεργειϊν (κάλυψθ τρζχουςασ εμπορικισ 
αξίασ) και κατά τθ μεταφορά 

100.000,00 ΝΑΙ 1,2,3,4 

10 Φροντίδα ατυχιματοσ   ΝΑΙ 1,2,3,4 
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11 
Φιλικόσ διακανονιςμόσ                                   
Σωματικζσ Βλάβεσ  ανά άτομο 
Υλικζσ Ηθμιζσ  ανά ατφχθμα 

 
 12.000,00 
6.500,00 

ΝΑΙ 1,2,3,4 

12 Οδικι Βοικεια   ΝΑΙ 1,2,3,4 

13 

Κάλυψθ Αςτικισ Ευκφνθσ κατά τθ 
λειτουργίασ του ωσ εργαλείο  
 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
 
ΥΛΙΚΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ  

 
 
 
30.000,00 
 
10.000,00  

  1,2,3,4 

14 υμοφλκθςθ   ΝΑΙ 1,2 

15 Κάλυψθ μεταφερόμενου φορτίου 
 

ναι 2 

 
 
 
ΗΜΕΙΏΕΙ 
 
Σα θοπηηγά έσοςν μεικηό βάπορ έωρ 3,5tn και απόζηαζη αξόνων 3,5m 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
ΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ  

 

 

Α/Α Αρ. Κυκλοφορίασ Μάρκα 
Αςφαλιηόμενεσ 
καλφψεισ 

ΡΟΣΟ (ΕΥΩ) 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΑ 

1 ΧΝΕ 1613 Suzuki  1,2,….14   

2 ΧΝΕ 1629 Volkswagen  1,2,….14   

3 ΧΝΕ 4561 Nissan  1,2,….14   

4 ΧΝ 9449 Opel  1,2,….14   

5 ΧΝ 9749 Daihatsu  1,2,….14   

6 ΧΝ 9750 Daihatsu  1,2,….14   

7 ΧΝ 9751 Daihatsu  1,2,….14   

8 ΧΝΙ 8709 CITROEN 1,2,….14   

9 ΧΝΙ 8815 CITROEN 1,2,….14   

10 ΧΝΝ1845 SKODA 1,2,….14   

11 IZN 2862 HUNDAI 1,2,….14   

12 IZN 3861 SUZUKI 1,2,….14   

13 IZN 3859 SUZUKI 1,2,….14   

14 ΙΗΝ3860 SUZUKI 1,2,….14   

15 KHI3753 SUZUKI 1,2,….14   

16 ZMI 8680 HONDA 1,2,….14   

ΦΟΤΘΓΑ <3500kg 

17 ΘΚΘ 8545 Mitsubishi  1,2,….15   

18 ΚΘΙ 9312 Ford  1,2,….15   

19 ΕΑ 6797 Toyota  1,2,….15   

20 ΧΝΒ 6469 MITSUBISHI 1,2,….15   

21 ΧΝΒ 6470 Mitsubishi  1,2,….15   

22 ΧΝΕ 3935 Nissan 1,2,….15   

23 ΧΝΤ 8221 Opel  1,2,….15   

24 ΧΝΤ 8219 Opel  1,2,….15   

25 ΧΝΙ 8214 OPEL 1,2,….15   

26 ΧΝΙ 8747 NISSAN 1,2,….15   

27 ΧΝΧ 1050 Mercedes 1,2,….15   

28 ΧΝΧ 1239 Ford  1,2,….15   

ΔΙΚΥΚΛΑ 

29 ΧΒΜ 937 Kymko  1,2,….13   

30 XBT506 DAYTONA 1,2,….13   

31 XBT516 ZENGCHENG 1,2,….13   
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32 TYA201 DAYTONA 1,2,….13   

MHXANHMA 

33 ΜΕ 37942 Jcb 1,2,….13   

     
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ   

ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

ΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 


