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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ:ΨΕΧ9ΩΕ6-
Τ89) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπηρεσία για 
την ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών 
μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2021, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι 
του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική 
εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 39.272,50 ευρώ που αντιστοιχεί στα 
ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων 34.150,00 ευρώ με 
δικαίωμα προαίρεσης έως 15%, ήτοι 5.122,50 ευρώ.

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του 
Ν. 4270/2014. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από 
εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί 
του προϋπολογισμένου τμήματος που θα συμμετέχει ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού, στο Δήμο Καβάλας, κτίριο Δημοτικής Αστυνομίας, Κ. Παλαιολόγου 2, 
γραφείο 8, στις  15-02-2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη) μέχρι 
και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι 
την ανωτέρω προθεσμία με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2513500085 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών 
του. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση 
www.kavala.gov.gr, η διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ  
www.eprocurement.gov.gr.
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